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ঘুমে ঘুমে বাধবো! প্রাণে প্রাণে ১. 
জেগেতে। স্রখ পাবেনা, ঘোর যাবেনা, 

কাজ কি জাগার মিলনে ॥ 
জেগে কেউ ধরা দেবেনা, 
জাঁগ। প্রেম নয়তো! একটানা 

ঘুমে ঘুমে প্রেম ক'রে যাও _- 

ঘুমের প্রেম বয়না উজান জীবনে ॥ 





সা-জমান। 
( উজজীরের প্রবেশ ) 

সাজ। উজীর! কিছুঠিক করলে? 
উজীর। জনাব! গোলাম একট! মতলব ঠাউরেছে, দেখুন 

সখি দেটা আপনার পছন্দ হয় কি না। 
নু ৃ 7৯" পরী নল । 

| উর্ত ঞঞ্নপনা যে সময় পুত্রের কাছে বিবাহের প্রস্তাব 
টন, তৎন সাজাদা নিতান্ত বালক। তার ওপর নতুন নতুন 
ভাব প'ড়ে, তখন তিনি বিদ্যার অভিমানে অভিমানী । এইজন্তই 
্রীপনার প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ ক'র্তে সাহসী হয়েছেন। এখন 
. তার অবস্থা ভিন্ন। কুমারের জ্ঞান ও বহুদূর্শিতা লাভ হয়েছে 
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তার ওপর তিনি এখন যুব! পুরুষ। মনের বৃত্তি সকল অল অল্পে 
্রশ্মণটিত হ'চ্ছে +_ন্তরং বিবাহ সম্ম্ষ প্রস্তাব করবার এই 

হচ্ছে উপযুক্ত সময়। তবু াছে সাজা) লজ্জায় আপনার প্রস্তাবে 
সন্মত না হ'ন, এইজন্য আমি ইচ্ছা ঘুরেছি যে, আপনি বাঁজসভায় 
বিজ্ঞ ওমরাওদের সাক্ষাতে প্রস্তাব করুন। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধিমান্ 

রাজকুমার ওমরাওদের সাক্ষাতে আপনার মর্ধ্যাদা হানি কণ্তে 
পার্বেন না।- অনিচ্ছা থাকলেও আপনান আদেশ অমান্ত ক'র্তে 
সাহম করবেন না। 

সা-জ। এ আঁতি সুন্দর যুক্তি ।-দেখ উজীর, তোমাকে 
আর আমি অধিক কি ব'ল্ব!-তুমি আমার বাল্যসখা-_আমিও 

তোমাকে চিরকাল সেই চ'ক্ষেই দেখে আস্ছি__-তুমিই আমার 

বল বুদ্ধি ভরসা ৷ তুমিই এ সঙ্কটে আমাকে রক্ষা কর। 

উজীর। আমি গোলাম-__জীহাপনার মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র 

বুদ্ধিতে যা আসে তাই করি। ফলাফল ঈশ্বরের হাত। ওমরাওদের 

আস্তে আদেশ ক'রেছি। তাঁরা এলো ব'লে, আমি ইতিমধ্যে 

সাঞজাদাকে সঙ্গে ক'রে আনি। 
[ উজীরের প্রস্থান । 

সাজ। আন।- ঈশ্বর! দয়া ক'রে বৃদ্ধ বয়স আমাকে পুত্র 
দিয়েছো__এখন দয় ক'রে দেই পুত্রের মতি ফিরিয়ে দাও ।-_ 
সর্বস্লক্ষণীক্রান্ত সন্তান পেয়েও বংশলোপ চিন্তা আমি এক 

লহমার জন্যও যে সুখী হ'তে পার্ছিন! দয়াময় !-_যদি পুক্্র পেয়েও 
আমার অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন না হুল, যদি বংশলোপই 
আমার অনৃষ্ট, তবে এ পুক্র পেয়েই বা আমীর লাভ কি হ'ল 1 

দোহাই দয়াময় ! কমরল জমানের যৌবন কাল দেখা পধ্যস্ত যখন এ 
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গোলামকে হুকুমু করেছে], তখন স্বপাকরে আমাকে প্পীত্রের 
মুখ" দেখাও-_ 1 বৃদ্ধ বয়সে হুষ্টিস্ত্প প্রহারে মেরে 
ফেলোনা। 

পারিষদবর্গের প্রবেশ । 
১ম। কেনগ্জনাব, গোল।মদের তলব করিয়েছেন ? 
সা-জ। শোন ওমরাওগণ-_ তোমার্দের এই অসময়ে কেন 

আন্তে পাঠিয়েছি শোনী। *তোমরা সকলেই জানএসা্গাদা বিবাহ 
কৃতে চায় না। 

১ম। গোলামেরা জানে জনাব-_ এবং এইজন্তই গোলামেরা 

কেহই সখী নয়। 

সা-জ। ছেলে যদি বিবাহ না কর্লে, তাকে পাওয়া না পাওয়া 

ছুইই সমান।-_ 
সকলে। তা তঠিক। 

সা-জ। গাইতে মনে ক'রেছি-_আজ আমি, তোমাদের 

সবার সন্মুখে সাজাদাকে আনিয়ে, তাকে বিবাহ কণর্তে আদেশ 
ক'রুবো।- আমার বিশ্বাস, তোমাদের সুমুঞ্জে দে আর আনার 
কথার প্রতিবা্ ক'র্তে সাহস ক'র্বে না। 

সকলে । “এ অতি উত্তম পরামর্শ । 

উজীর ও কমরল জমানের প্রবেশ। 
কমরল। কেন জনাব! গোলামকে এ সময় তলব ক'র্ছেন ? 

[ লানজ। দেখবাপ্! আমি দিন দিন ছুর্ব্ল হ,চ্ছি।__-আমার 
'আয়ুক্ষ় হ'য়ে আস্ছে__আমি বেশ বুৰ্তে পাচ্ছি, অধিক দিন আন্র 
দি বাচবোনা ।--ছু'দিন পরে এ রাজ্য তোমাকেই শাসন করতে 
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হবে।-» এই সব বিজ্ঞ$ওমরন্ওদের পরামর্শ নিয় আমি এতকাল 
রাজ্য চালিয়ে এসেছি এ রই সৎপরামর্গ্ে আমিংসংসারী হয়েছি, 
সংসারী হ'য়ে সুখী হ'য়েছির ওভামার মতন পুত্র লাভ করেছি ।_ 
তাই এই সমস্ত সদ্বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ কর্বার জন্য তোমায় 
ডাকিকে আনালুম এঁরা তোমাকে কি ব'ল্ছেনু শোন। 

কসরল। যো হুকুম। 
১ম। সাঃজাদা ! আপনি এই বয়সেই প্রচুর জ্ঞানলাভ ক?রে- 

ছেন। সুতরাং আপনাকে কোন কিছু উপদেশ দেওয়া বেয়াদবী। 

তথাপি গোলাম কিছু ব'ল্্তে ইচ্ছা করে? রাজা শুধু আত্মস্থথের 

জন্য সংসার করেন না প্রজার মঙ্গলই তীর প্রধান লক্ষ্য । প্রজা 
রাজার বিরোগে পাছে অনাথ হ'য়ে যায়, এইজন্য রাজা পুক্র 

কামনা করেন। পুভ্রে আপনার প্রতিষ্ঠা দেখে তবে তিনি নিশ্চিপ্ত 

হারে স্বর্গে বান। নতুবা বংশলোপ দেখে গেলে স্বর্গে গিয়েও 
তার শ।ন্তি থাকুবে ন7া। তাই-আমরা সকলে আপনাকে অনুরোধ 

কর্বার জন্য এসেছি যে, আপনি এই বিবাহবোগ্য বয়সে বিবাহ 

ক'রে মহান্থভাব পিতা, বিজ্ঞ উজীর, রাজভক্ত প্রঞ্জা, এমন কি 

আপনাক্ষে পথ্যন্ত সুখী করুন। 

সকলে । আমাদের সবার অনুরোধ, বিবাহ ক'রে আপনি এই 

পবিত্র বংশ রক্ষা ক'রুন। 

কম। বিবাহ কার্ূলেই যে বংশ রক্ষা হবে, তার এমন 
নিশ্চয়তা কি! 

সা-জ। তাতে বংশ রক্ষা না হয়, আমার অদৃষ্ট_-কিস্তু তা 
বলে ঘে অবিবাহিত থাকতে হ'বে তার মানে কি। অন্ততঃ আমি 

পুত্রবধূর মুখ দেখেও ছুদিন সখী হই। 
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. সকলে। আরা সবাই আপনাকে অগুরোধ ক'র্ছি__গ্জাপনি 
এই"অন্ুরোধ রক্ষা করুন । 

কৃম। এধে অন্তায় অন্থরোধ-- 

সা-জ। ন্যায় হোক্--আর অন্ঠান্ই হোত অনুরোধ 
তোঁমায় রক্ষা ক'বুতেই হবে। 

কম। চিট রত জি রা 

লক্জাহীা স্তারী যারে ক'রেছে কেউ 
এ জীবনে মুক্তি নাহি তার; 

সহস্র দৃর্টের মাঝে যদাপি রক্ষণ_- 

বজ যদি হর্গের প্রাকানুঁ- 

তথাপি নিক্ষল বাঁধা রমণীর প্রাণ, 

নিক্ষল সে ছুর্গের গঠন ; 

নিকটেই থাক কিম্বা দূরে অবস্থান, 

তথাপি সে করিবে দংশন । 

হো”ক্ না সে বিছ্যত্বরণী-_ 

হোক্ না সে থঞ্জন নয়নী-- 

হোক্ না হে কাদঘ্িনী কুস্তল তাহার, 

তথাপি মোহের আবরণে 

পশিয়া সে সংসার কাননে, 

মুহূর্তেকে সর্ধনাশী করে ছারখার 

ঈশ্বরে যদ্যপি প্রীতি রাখিতে ধীমান্ 
সেব তারে পুজা! উপচারে ; 

রমণীকে দিয়োনাকো ঘরের সন্ধান, 

বাধা দিয়ে! প্রবেশের ছ্বারে। 
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সহ ধরধব্যাপী বিষম চেষ্টায় 
০্যদি করবিজ্ঞান সাধনা, 

রষণী পরশ্ন মীত্রে পাড়িবে তোমায়-_ 
পূর্ণ হ'তে কখন দেবে না। 

সা-জ। ফবিতে অমন নিনেেও করেছে-.অমন সুখ্যাতিও 
কত ক'রেছে। 

কম।  দৌছাই আোহাপনা ! বিবাধ ক্'র্তে আমায় অনুমতি 

ক'র্বেন না । দ্বণিতাঁ নারী দ্বারা আমি পর্য্যক্ক কলুষিত ক'র্তে 
পারবো না__সোণার জীবনকে বিষময় ক'র্তে পারবো না । 

সা-জ। তাহলে 'এই যে এতগুলো বিজ্ঞলৌোক তোমাকে 

অনুরোধ ক'র্ছে _এর! বিবাহ ক'রে সকলেই অস্তী !_- 
কম। সেকথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্বেন না। সকল হাসি- 

মুখের আবরণেই সুখের হৃদয় থাকে না। 
সা-জ। ও সব বাজে কথা আমি শুন্তে চাই না। বিবাহ 

তোমায় ক'র্তেই হবে। 

কম। জাহাপনার অন্ঠান্ত প্রজার মধ্যে গোলামও একজন । 
তাঁদের প্রাণের ওপরই জাহাপনার অধিকার । 

সা-জ। বেশ, প্রাণে যদি মমতা থাকে, তাহলে আমাদের 

কথা রক্ষা কর। 

কম। বিবাহ_-আমি ক'র্ব না। 
সা-জ। বিবাহ তোমায় ক'র্তেই হবে। 

কম। গোস্তাকী মাফ হয়, দুনিয়ায় কেউ নেই, যে আমাকে 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করাতে পারে। 

সা-্। কেউ নেই, কেউ নেই ! এত আম্পর্দা !-_-পার্ব না 



প্রথম" অঙ্ক । ৪ 

অকুতজ্ঞ নরাধম সন্তান] তোমার, ওদ্ধটত্যর ফলতোগ ক্র। 
কইস্্যায়__পারি কি ন! পাঁরি দেখাচ্ছি__কইচ্হা্স ?__ 

প্রহরীর প্রবেশ। 
সকলে। যুবরাজ! ক্ষাস্ত হউন__ক্ষাস্ত হউন। 

সা-জ। এই পাপিষ্ঠকে বেঁধে আমার পুরাতন ছুর্গ মধ্যে আবদ্ধ 

ক'রে রাখ। উজীর! এই নরাধম পুত্রের চিরকারাবাসের ব্যবস্থা 

কর। যতদিন না ও ঞ্তান্লাদের মতানুবায়ী কার্ধচ€৫ করে, ততদিন 

সেই অন্ধকৃপে আবদ্ধ ক'রে রাখ? হৃর্যের মুখ দেখ্তে দিয়োনা। 
দেখি বেয়াদব, তোমার ফিত বড় জেদ ! 

দ্বিতীয় দৃশ্য | 

ছুর্গ। 

।মৈমুনী। 
দুর ছাহ! সারার্দিন ঘুমিয়ে কাটালুম, রাত্রির প্রথম প্রহর পথ্যস্ত 

আড়ামোড়া ভাঙ্গলুম, তবুও ঘুমের ঘোর গেলনা ! মানুষের দিন 

আমাদের রাত। মানুষ যখন দিবসের পরিশ্রমে ক্লাস্তদেহে নিদ্রার 
কোলে মাথা রেখে শাস্তিম্থথ ভোগ করে, তখন আমাদের জাগরণ। 

তখন বাতাসের অঙ্গে তর দিয়ে, নীল সাগরের এধার থেকে 

ওধারে_াদের স্থধার ঢেউ তুলে__ভাসন্ত তারাকুল নাচিয়ে 
নাচিয়ে, আমরা মনের সাধে সীতার কাটি। .যেখানে যা কিছু 
স্বন্বর, যেখানে যা কিছু মধুর, সর্ধাঙ্গে জড়িয়ে মানব মানবীন্ু 

ঘুমের ঘরে লুকোচুরি €খলি। এমন কাজে আজ আমার হেল! 

কেন ? কি হ'ল? চোখ এখনও জন্করিয়ে জড়িয়ে আস্ছে। দুর ছাই ! 



৯০ বেদৌরা। 

ও চৌক ছার্ড। না। লা! একি হ'ল! ৪ অপূর্ব 
কোথা থেকে থা! গন্ধ! গন্ধ! অপুর্ব গ্ঘ_ব্পের গঞ্ধ- 
ভর ভর্ ক'র্ছে। এ প্রাণলাতান রূপ নিয়ে আমার আবাসের 

পাশে কে বিচরণ করেরে !_-একি মান্য না পরী--শরীরী না 

অশরীরী? কে এলো? 
গীত। 

ঘুম ঘুম ঘুম জড়ান আখি / 

কারে রেখে কারে দেখি। 

চোখের গুণে দেখার বাহার চোখেরই খেল।, 

যে ষাঁরে পায় চোখে চোখেই 

খায় দুটা বেলা। 

চোক ভর! রূপ ছুটে প্রাণে 

সাধে সাধে মাখামাখি । 

প্রাণের ভ্বাল। সোহাগ খেল! 

শুধু চোখেরি ফাকি ॥ (প্রস্থান ) 

দানহাসের প্রবেশ। 

গীত। 

মের! মন করে ঘুরঘুর : 

সেতারকি তার হরদম টান! হে। গিয়। বেস্্র | 

কলিজামে বাজ গির্ পড়! হায় বেবাক বদন চুর ॥ 

পিয়ারকি সাথ্ নেহি মুলাকাৎ, 

মালুম নেই আয়! কি গিয়া, 

হাম চড়ে ছুনিয়! হাম ট.ড়ে ছুনিয়া। 

তব্ নেহি মিল্তা, মন মের! চল্তা, বড়ি দূর জাসনাইপুর । 



প্রথম অঙ্ক । ১১ 

দান। ও বাঁবা ঘুরৃতে, ঘু়তে ৬ কোথায় এসে পণ্ড লুম ! 

এই গা সেই পুরোঁগো কেল্লা মৈমুনী রাণীর আতন্তীনা। যা চ'লে? 

। সব মাটী! পরীরাণী টের পেলেইত্ত গেছি। আমার প্রতি 

আর যেখ্ভালবাসা, দেখতে পেলেই ছেকলে বেধে ফেল্বে। 
না__কেমন কেমন, ঠেকৃছে, মৈমুনী যেন এখানে নেই ব'লে বোধ 
হাচ্ছে। নইলে এক প্রহর রাত-_শাড়া শন নেই! বোধহয় 
পনীরাণী ঘর থেকে বেরিজ্ম ঠোছে। 

মৈম্ননীর প্রবেশ। 

মৈমুনী। এ আমি কি দেখলুম! এক! একি এ অপূর্ব 

দিপ! এমন সুন্দর পুরুষ ত আমি কখনও দেখিনি। এই এতকাল 
হি কেনায় বাস কব, এখানে কখনও ত মানুষ আম্তে দেখিনি। 

চবে কে এলো? কে একে আন্লে? আরে কে ও, দানহাস যে! 

দান। আকু। 

মৈ। আঁক ক'রে আঁতৃকে উঠলে যে? এখানে এমন সময়? 

দান। কেও পরীরাণী? সেলাম। 

মৈমুনী। হঠাৎ এমন. সময় এখানে কি মনে করে? 

দান। এই তোমাকে দেখতে এলুম। 

মৈমুনী। বলকি! আমার এত ভাগ্য যে, নিজে উপযাচক 
খুজে আমাকে দেখতে এসেছো । 

 দ্বান। তা” না করলে তোমার দেখা ত সহজে মিল্বে না। 
& ত আর গোলামকে দয় ক'রে দেখা দেবে না। 

মৈমুনী। চৌপ্রাও-__বেয়াদব- 
দ্লান। তা হ'লে সেলাম পরীরাশী! ডাল আছ--বাঁড়ীর সব 



হ্ ' থেটোরা। 

ধবর ভাল? তাধেশ-গা বেশ-7ডাল থার্বূলেই আমাদেরও 
ভাল। তা হর্লে আসি, সেলাম । 

ঈৈমুনী। বল কি,ক'ৃতে এসেছিলে? নইলে সাজা নিতে 
হযে, ধল__ফোথা থেকে আস্ছো-_ফি করতে আসছোপ সত্যি 

ঘান। তা হ'লে অতয় দাও । 

মৈমুনটী।” বহুত আচ্ছা, ভয় নেই* 
দান। আমি এক রূপের নেশায় বৌদ হয়ে এখানে পথ ভুলে 

এসে পাঁড়েছি। 
মৈমুনী। কি রকম? 
দান। তা হ'লে বলি শোন পরীরাণী-_তামাসার কথা নয়। 

আমি আজ ঘুর্তে ুরুতে চীনদেশে গিছলুম-_সেখানে এক অদ্ভুত : 
ব্যাপার দেখে এলুম। সেখানে এক অপূর্ব সুন্দর বাগানে, একটা: 
অপূর্ব সুন্দর মন্্র বেদীর ওপর, একটা অপূর্ব সুন্বরী যুবতী নিদ্রা 

যাচ্ছে। 

মৈমুনী। তা,এ আর একট! আশ্চর্য্য ব্যাপার কি? 

দান। আশ্চর্য; এই যে, সেরূপ হুন্দরী আমি আর কখনও 

দেখিনি। আরও আশ্তর্যা-_সুন্দরী বনদিনী। 

মৈমুনী। বন্দিনী? 
দান। হাঁ পরীরাণী-_ব্দিনী। বেদীর ওপর শুয়ে আছে-- 

তিন গৌছ! চুল, মুখের তিনদিকে পড়েছে । আমি চুল বেয়ে মুখের, 

কাছটা গেছি_-এমন সময় সুন্দরী নিশ্বাস ফেল্লে। আমিও সেই 
নশ্বাসের ধাকায় টাউরি থেতে খেতে এখানে এসে পড়েছি। 

. মৈমুনী। ভাল, দে মেয়েটাকে এখানে তুলে আন্তে পার? 



নি 

সৈইুদী? 'আর্গি এখানে একটীছেলে”দেখেছি-গআমার বিশ্বাস, 
তার যোগ্য সুন্দরী ছুনিয়ায় নেই। 
দানা ' আর আমি সে.মেয়েকে 'দেখে মনে করেছি যে, তার 

যোগ্য সুন্দর দুনিয়ায় নেই। 
মৈমুনী। কে-সে? 

দান্গণ চীনরাজ-কুমাধী পেদৌরী।: রূপের 'অহঙ্কাত্ধে সে বিবাহ 
'রূবে না, প্রতিজ্ঞা ক'রেছে। কত দেশ থেকে কত রাজপুত্র 
সেহতাশ হ'য়ে ফিরে গেষ্থে। বেদৌরা সুন্দরী কারও অনুরোধ 

করেনি। তার পিতা চীনবাজ শেষে বিরক্ত হ'য়ে, তাকে 
লে বেঁধে, সেই বাগানে বন্দিনী ক'রে রেখেছে । তবু সুন্দরীর 
ভাঙেনি। সে বলে আমার যোগ্য পুরুষ ছুনি্বায় নেই। 
আমিও দেখলুম পরীরাণী, তার যোগ্য সুন্দর পুরুষ ছুনিয়ায় 

| 
মৈমুনী। ব্লকি? তুমি কি এযুবককে দেখেছ? 
দান। ও আর দেখতে হবে না। 
মৈমুনী। বেশ, তুমি একবার দেখ, দেখে এসে বল। 
দান। তুমি প্খন হুকুম করলে, তখন যাচ্ছি। কিন্ত সে 

ঠুবল মিছে যাওয়া__মেহনৎ সার। 
| মৈমুনী। ভাল, তুমি একবার আগে দেখেই এস। 
| কোথায় যাব? 

(8০৪ কেল্লার মাঝের কামরাগ্স দেখবে, যুবক শুয়ে আছে। 
এ নর প্রস্থান ) এর চেয়ে ন্ন্দর হ'তে পারে ! কখনই নয়। 

চুলেও বিশ্বাস ক'র্তে পারি'না।' মিথ্যা কথা-__বেয়াদধী। | ই 



১৪. বেছৌর! ।. 

যেমন , বেয়াদব, না' দেখে আমার সঙ্কে তর্ক কৃ'রেছে, আগে 
আহক, তার উৃুক শাস্তি দেব! (দানহাদ্র পুনঃগ্রবে। ) 
কিহ'ল? 

দান। ও আর হওয়া হওয়ি কি, আগে যা ব'লে গেছ্ি--এর, 
চেয়ে সে ঢের সুন্দর। তুমি তারে দেখনি। 

মৈহুনী। এমন বেয়াদবী | আচ্ছা তাকে নিযে এস। কিন্ত 

যদি এর চেয়ে রেশী স্মন্দর না হয়, তা হ'লে তোমার আর নিস্তার 
নেই। 

€ 

দান। আঁশ যদি হয়? 
মৈমুনী। তা হ'লে যা চাইবে তাই দেবে! 
দান। দেবে? 
মৈমুনী। দেবো। 
দান। দেবে? 
মৈমুনী। দেবো । 

দান। দেবে ? 
মৈমুনী। দেবো। 

দান। বহুত আঁাঃ সেলাম-_আমিঃএখুনি নিয়ে আস্ছি। 

(দানহাসের প্রস্থান ) 

(ইঙ্গিত ধ্বনি) 

( পরীগণের প্রবেশ ) 

মৈমুনী। এই যুবককে ঘুম পাড়িয়ে রাখ। 



পরীগণ। শ্ীত। 

আঁধার বেটে ঘুট ঘুটে 
ফ্রাতের পাঁটে লাগিয়ে হিশি | 

কপাট ফেটে আয়গে। ছুটে 

ঘুষপাড়ানি মাসি পিসী 

ছজনে ছুচোক ধারে, বেঁধে রাখ গুমের ঘোরে, 

পরছে ঘুম নে বায় চোরে, 
থাকগে! জেগে সারানিশি ॥ 

পির এরর 

তৃতীয় দৃশ্য । 
্রউহ্রিউি 

দুর্গাভ্যন্তর | 

দ্ানহাস। 

ঘান। এনে, মেয়েটাকে ছেলের পাশে শুইয়ে বড়ই ত ফাপরে 

প'ড়লুম্ দেখ্ছি। এখন এ দুয়ের ভেতর কে বেশি সুন্দর, তা ত 

ঠাওর করতে পা'র্ছিনি। এখনি মৈমুনী আস্বে। আস্ুক্ না, 

দেখাই যাক্-_সে যে ধমক্ মেরে জ্রিতে যাবে, সেটা হু'চ্ছে না। 

মৈষুনীর প্রবেশ । 

মৈ। কিদ্ানহাস! খবর কি? মেয়েটাকে এনেছ ? 
দান। এনেছি__কিস্ত আনাই সার 

মৈ। কেন! 

ধান। মিছে মেহনত । 1 



১৬ গেছকা & গন দক) । 

রঃ ৷ এই দেখ। | 

রে ৮৮১ কষ্ঠা রূপে রাণী। 
চা ইনি পরীরাগি? আগে থাকৃতেই 

ভাগ্যে ছিত আছে ৷ 

দান। 8৮ 
মৈ। এজ রে বা ৰ ০ টি প্রশংসা ক্রানুম্ বলে কি, তুম স্থির 
উরি রে চেয়ে সুন্দর ?--তাও কি কখনও 

টির ল্য তবু যুবকের যোগ্য নয়। 

দেবে, কাজেই আদি চুপ 1 নইলে ৪৮৪০৫ ও » অভয় দিলে বলি, যুবতী বেশি 

মৈ। বেশ নিন £ এখনি মীমাংসা ক'রুছি ( তৃমিতে পদাঘাত করিয়া) 

দান। বসো পরী 

মৈ। বেশ, ১১ ৮ 

( নেপথ্যে-_হুজরাইন ! ) 

জল্দি আও-_ | 

কাঁস। কাজী, রে কট এই দিনকে কি চো হয়ে 
৪ লগ্ন 

মাসুম, হাতে রি ফ্লেষকালে খিল ধ'রুনে । ৮3 



*মৈ। মারশ্ধের ক'র
ে হবে না। 

কাদ। রগ-ন্তয়ে কিস? 

হুয়ের মধ্যে কে বেশি সুর 1 ব
েশ ক'রে দেখে জবাব দাও। 

কাস। যো"ছকুম। ূ 

কই-_-এই দুজনের ধতেতুরে ?. চিল্লা 
দান। হা:দাদী! তুমি একবার দেখ ত। তুমি "না দেখ্লে 

কিছুতেই এ তর্কের মীমাংা হচ্ছে না।-_্থগীত) হাদা শালাকে 
(কৌশলে গুলিয়ে দিতে হচ্ছে।_দেখ দাদা_একবার ভাল ক'রে 

|দেখ।-_ছা দাদা! তোমার তবিয়ত কি আচ্ছি নেই? 
কাস। থোড়! খারাপী হ্থায়। 

_ দ্বান। তাই ত বলি_দাদার সে খুব-ন্থরত চেহারা খানা 
[দেখতে পাচ্ছি না কেন)--কানগুলো৷ লুটিয়ে প'ড়েছে-_আগে 
[কেমন খাড়া! থাকৃতে। )- মুখখানা এক ইঞ্চি ক'মে গেছে-_মাগে 

ূনাঘ৷ ছিল_চোক ছট৷ অনেকটা ভেসে উঠেছে_-আগে কেমন: 
বুিগম জলে মিট্ মিট ক'র্ত কেন দাদা ! এমনটা হ'ল? 

কাস। তবিয়ত থোড়া খারাপী হ্যায়। 

দান | তা খারাপী হায় কি, অমনি অমনি হ্থায়-_ন! ভিতর্মে 

কু্টাড়া আদনাই ঢোকা হায়? আমার বোধ হয়, তাই হ্যায়; 

ক ঘ্বান। কার সঙ্গে দাদা !__কার সঙ্গে ?-এমন মসীব কার 

উল দাদা! যে তোমার নজরে পড়েছে? 



কাস। ও বাত, ছোত লা রখ ঈদে দি 

দেখলাও। 

দান। নিস রী শীলা ক'রে 
দেখ।, পরীরাণীতে আমাতে ভারী তর্ক হয়েছে-_আষি এককনকে 
সুন্দর ঝ'লৃছি, পরীরাণী বল্ছে জার. একজনকে । 

স্বাস। তব্ তো তোম্ হারেগা। 

দান। তা তো হারেইগা-_তবে নাকি তুমি খাটা আদরমী__ 
কাস।- আলবৎং-_- . 

দান। তোমার, বাঁপ ছেল খাঁটা আদ্ধমি-_ 
কাস। বেসকৃ-- 

দান। তুমি নিজেও একট! পছন্দদার আদমি-_- 

কাস। ঠিক 

দান। তার ওপর নিজেও সুপুরুষ__ 

কাস। সচ্ বাথ: | 
দান। মুখখানি যেন অঙ্টমীর চাদ__ 

কাস। আমি অষ্টমীতে জম্মেছিলুম-_ 

দান। আর ফেনি হা! ক'রেছিলে, অমনি চাদখানা তোমার 
মুখের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল, কেমন ? _শেষে টানাটানি হেঁচড়া- 
হি চড়ি ক'র্তে চাদখানা আধাআধি ছুঁড়ে গিয়েছিল-_ 

কাস। চাদ আমি বড় ভালবাসি-- 

দান। বেশ-_তাহ'লে চাঁদপানা মুখও খুব ভালবাস,-_তাহ'লে 
দেখ দেখি দাদা (ক্মরলকে রেখাইয়।) এই ছেলেটা বেশি 
সুন্দর নয়-_( স্থগত ) যতই বোঝাই না কেন- শাল! বেঁটে ঘনগিরে 
প্রিন-পয়গম্রের ছুসমণ, আমি য! ভাল ব'দ্ব, শীল! তার উল্টো 



রি এপ 

সৎ নয়? 

পানে বাধা হই গজ হান ক'রে দেখ। 

কাস। চোপ্র | 

মীর প্রবেশ। 
দান। নিশ্ঠয় ঈীরীক্সানী ইসারা ক'রেছে। 

কাস। কভি নেই,_গাধা_গিধ্বোড়! 
মৈ। কৈ-কি-_কে সুন্দর ? 

দান। আর তুমি ইসারায় আগে ৰলে দিয়েছো__ 
কাঁস। নেহি গাধা__উল্লুক-_ 

দান। আর উন্নুক--কথন নয় ছেলে-_ 
কাস। লেড়কী-_ | 

দান। * তাহ'লে বল পরীরাণী! কার হা'র? 

মৈ। এতে ত কিছুই মীমাংসা চল না। এক কাজ কর-_ 
ছ'জনকে আলাদা আলাদা ক'রে জাগৃও--যে বেশি. মুগ্ধ হবে, 

তারই হা'র।-_ 1 (অন্তরালে গমন ) 
দান। বেশ 

নেপথ্যে--গীত। 

টাদের কিরণ বয়ে বায় 

উঠছে প্রেমিক রায় এত কি ঘুষায় ॥ 
তর হত 



কম। আহা | কে গায়-এনন পুন্দর গান এখানে ২ 
গায়! নিশ্চয় আবার মন নর্ষ ক্দ্যার গ্ভিপ্রীয্ে রাজা! অন্ত- 
রালে ব্দ্দীের দিয়ে গানের ব্যবস্থ! ক'যেছেন-"লা, একি ! পাশে 

আমার শুয়ে কে? আহি-ভ এক! সয়েছিলুম !__একি বানা! ? 
ভয় পেয়ে কি গুঁড়ি মেরে মেরে আমার কাছটাতে এসে শুয়েছে? 
এই বান্দা_ এই বেয়াদব বান্দা! ওঠ.1__না! না-_আহা ! একি! 
২একি অদ্ভুতএকি চমতকার 1__এ আমি কি দেখি! আমি 
কোথায়! পিতা পিতা পুত্রবৎসল পিতা! তুমি এই অপূর্ব 
সামগ্রী আমার জন্ত সংগ্রহ ক'রে রেখেছো। য্বর্যা_তা তো জান্- 
তুম নাঁ_মরি মরি- রমণী এত সুন্দর !- আমার দর্প চূর্ণ কর্বার 

জন্তেই কি আমার অজ্ঞাতসারে এ সুন্বরীকে আমার কাছে 
শুইয়ে রেখেছে ?--পিতা পিতা-_ক্ষমা কর--আর আমি রমণীকে 

ত্ণা ক'র্ৰ না-_আমার দর্প চুর্ণ_আমি মূর্খ বুক্তে পারি না-_ 

নিজের মন না বুঝে তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রেছি। আর কণর্ৰ 

না_ আমায় ক্ষমা কর। এই ভুবনমোহিনীকেই আমাকে দান 
কর। আমি আর কিছু চাই না প্রাণেশ্বরি ওঠ-_না বুঝে, 
তোমাকে না দেখে আমি তোমার অমর্য্যাদ| ক'রেছি। ওঠ-_টুটো 

কথা কও-_ শুধু দেখে প্রাণে তৃপ্তি পাচ্ছি না । ওঠ, তোমার হাতে 

আজ আমার সর্বন্থ সমর্পণ করি-_তোমার দাসত্ব গ্রহণ করি--ওঠ__ 
উবু উঠলে না, অভিমানে মুখ ফিরিয়ে রইলে!_এই নাও তবে 
আমার সর্বস্ব দানের নিদ্শন_লেনথরীয প্রধান)-_-কথা ক'ইলে না-_ 
ভা, প্রভাত হোক--তখন কেমন তুমি কথা না কও--তোমার 
কত অভিমান, আমি একবার দেখে নেব। ( পুনঃ শয়ন ) 



বে। কিছুতেই নয়_ পুরুষের দাস "কিছুতেই নয় আমি 
আপনার রাণী_-কেন স্বেচ্ছার পরাধীন গ্রহণ ক'র্ব_কিছুতেই *নয়_আাণ যায় তাও শ্বীকার-_তথাপি পুরুষের দাসস্ব কিছুতেই নি 

শ্রহণ কা'ব ন/-পিতা! আমায় মৃত্যু দাও, সাদী দিযে না। 
একি! এ আমি কোথায় ?-_ আমি ত বাগানে শুয়েছিলুম__এখানে 
কে আন্লে? বাদী বাদী !_একি ! পাশে শুয়ে কে?- একি! 
একি! আহা একি! সব্যা_এ আমি কার পাশে শুয়ে?__পিতা পিতা কন্ঠাবৎসল পিতী! একি ক'রেছো+ দাস্ভিকা ক্ঠার গর্ব চূর্ণ ক'র্তে এ তুমি কি ক'রেছো এঁকেতত আমি কখনও দেখিনি 
এমন ভূবনমোহন পুক্ষষ আছে, তা তো জান্তুম না ।__এঁরই 
হাতে আমায় সমর্পণ করেছো! 'কন্তার প্রতি তোমার এত 

ই্গেহ!_আর নয়, আর আমি তোমার অবাধ হব না। এই 
ইনিই আমার, প্রাণেশ্বর। হৃদয়বন্্ত ওঠ দাসীর সর্বন্থ গ্রহণ 
পে সর্বস্ব তোমার পায়ে বিকিয়ে দাসী হচ্ছে, ওঠ । না না__ 
ই যে প্রাণেশ্বর আমাকে অস্ুরীয় দিয়েছেন-_আমি সর্বনাশী 

ীয় আচ্ছন্ন হ'য়েছিলুম-_আমায় কত ডেকেছেন-_-আমার 
ভাঙে নি।* এই শাঁও-_আমারও অগ্গুরী নাও (অন্ুরী প্রদান)_ 
আর ঘুমিয়োনা--একবার ওঠ--উঠে একবার বাঁদী বলে 
। তোমার মুখের বাদী কথ! গুনতে আমার বড় সাধ হয়েছে__ প্রাণের ! এত অভিমান! উঠলে না!_ উঠলে না 
কতক্ষণ ঘুযুবে। আমি তোমার পদ সেবা ক'রুতে এই জেগে, [। না একি রফম হ'ল_-চোক জড়িয়ে আসে ফেনী? 

(গুলা শান) 



২৪৩. বেছৌজ। 1 

উদ্জী। আপনি উদ্বরক্জানিত, ব্যক্তি পনি, বখন প্রি - 

পুজ/রু- শান্তি পা দিয়েন, ওখন সে. শাি নগরের তিপরায়। 

অবক্টই তাতে গুভফল-ক্ছল্বে জলা 1. 

সা-জ্। শুভঙ্কল ফলো ত তুমি.এ বাত্র। বেঁচে গেলে, নইলে 

তোয়ার গর্ণান এবার আর কেউ রক্ষা ক'মূতে পান্ছে মা। : 

উক্ত আমারও যদি কিছু জ্ঞান থাকে জনাব, তাতে 'আগ্মার 
এই (বিশ্বাস যে, এইবারে গুভফল ফল্বে। 

সাম । ফল্বে উজীর ! ফল্বে? 

উজী1 এইবারে আপনার ছেলে বিবাহ করতে নিশ্চয় সম্মত 

হবে। 
সা-জ। হবে উজীর ! সম্মত হবে? দেখ ভাই, তুমি আমার 

বাল্য-বন্ধু, তার ওপর আমার পরম. হিতৈষী। মনের আবেগে 
পাগলামী ক'রে ছুটে! একটা কথা বলি, কিছু- মনে ক'রোনা | 

উজী। সেকি, জনাব--আমি আপনার গোলাম। আপনার 

কপায় আমার শরীর ধারণ। আপনি চিরকালই আমাকে প্রেম" 
চক্ষে দেখে আম্ছেন। আপনার তিরস্কার, আপনার আদরের 
চেয়েও রেশী মিষ্টি। 

সা-জ।. ছেলেকে না দেগে আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে। 

উজীর। ভাল-_চলুন; একদিনের কারাবাসেই. সাজাদার 

মনের অবস্থা বোঝা যাবে এখন ।. | 

সা-্জ।. জার অরিন | 
উজীর.। চলুন। 
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পঞ্চম দৃশ্থ্য | 

ছুর্গাভ্যস্তর । 

কমরলজমান। 

কম। কিহ্'ল! শুবুমভেঙে উঠে আর দেখৃতে পাচ্ছি না 

ফন? এর মানে ষ্ঠ কিছুই বুক্তে ' পার্ছি না! চারীদিক ঘুরে 
ৃ নম, কই কোথাও ত প্খ্তে পেলুম না । স্তবে কি প্রাণেশ্বরী 

্টীমাকে রহনত কর্বার জন্য কোথাও লুকিয়ে আছে। কোথা 
সুমি হ্দরি!_আর যে আমি এক মুহূর্তের জন্যও তোমার 
প্শন সহ কার্তে পা'র্ছি না!__কোথায় আছ, শীঘ্র এসো, 
রী ধা দাও ।-_-কই, তবু ত সাড়া পাচ্ছি না।__এই ত প্রাণেশ্বরী 

স্রীমাকে কপা ক'রে গেছে_এই ত আমাকে তার আংটা দিয়ে 
রে ছু! তবে এরূপ গোঁপনভাবে থাকৃবার মানে কি ?_বান্দা- 

টিকে ত দেখতে পাচ্ছি না । বোধ হয় সে সমন্ত খবর জানে। 

রং | গোলাম! 
বান্দার প্রবেশ। 

অ্বা। জনাব! | 
উ&্ঠকম। আমার পাশে কে শুয়েছিল, দেখেছিলি ? 

(বা । আজ্ঞে হা জনাব, একটা বেরাল বাচ্ছা শুয়েছিল। 

/কম। বেরাল বাচ্ছা শুয়েছিল কি? 
(বা। আজ্ঞে হাঁ জনাব। এ পুরণ কেল্লা--এর ভেতর 

রর বাচ্ছ। খুঁজলে পাওয়া যায়, তা বেরাল বাচ্ছা । 
৩ 
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ক্ম। ও নয়_জামার্ পাশে যে গুয়েছিল, কোথায় সে? 

বা। তা তিন্িবাইরের বারাগায়' ইদুর ধর্ছেন। 

কম। আ মব্ব্যাটা!-নইছর-ধার্ছেন কি? 
বা। সমস্ত রাত আপনার পাশে শুয়েছিলেন, এখন ক্ষিদে 

পেয়েছে, তাই চুপি চুপি ইছুর ধ'র্ছেন। 
ঝম। এসব কি ব'নৃছিস্ হারামজাদা বেটা | 

বা। তাহ'লে কি ঝল্ব জনাব। 

কম। * তামাসা-_বেয়াদব, আমার সঙ্গে ভামাসা! কা”লযে, 
আমার বিছানায় ছিলেন, তাকে নিয়ে আয়। 

বা। কই আর কে ছেল দেখিনি ত হুজুর ! 
কম। নিশ্চয় দেখেছিম্। বল্ তিনি কোথায়, নইলে খুন 

ক'রে ফেল্বো। 

বা। (শয্যা অন্বেষণ ) 

কম। ওকি ক'র্ছিদ্? 

বা। বোধ হয় বালিশের নীচে আছে। 

কম। তবেরে কমবখ্ত--( প্রহার ) 
বা। দোহাই জর্দাব__আমি আর কিছুই জানিনা। 

কম। নিয়ে আয়, নইলে খুন ক'র্বো।__নিয়ে,আয়। 
বা। (গৃহের চতুর্দিকে অন্বেষণ ) জনাব! ট্যাকটা দেখুন 

দেখি-যদি ট্যাকে রেখে থাকেন। 

কম। ( পুনঃ প্রহার )। 

বা। দোহাই জনাব! আমি আর কিছুই জানি না। 

কম। নিয়ে আয়।-( প্রহার ) সাজাদীকে নিয়ে আয়। 
বা'। ওরে বাবারে, গেছিরে | 
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কম আআ বাভি কিন রন বেঁধে 

পা্কোয় না ঝুলিচয় দিলে, তুমি ঝল্ছ না। ( প্রস্থান) 
. বা। দোহাই জনাব! দোহাই জনাব! গোলাম কিছু 
জানে নাঁ। ্ 

রাজ ও উজীরের প্রবেশ 

উ্জীর। কিরে-_কিরে ! ব্যাপার কিছু 

বান্দা । ভীহাঁপনাগোলামকে রক্ষা করুন। (কীঁজার পদতলে 
পতন ) 

উজী। কি,কি,হ্জকফি? 

বান্দা। সাজাদা আমায় আষ্টে পৃষ্ঠে মার্ দিয়েছেন । 

সা-জ। তুই নিশ্চয় কোন বেয়াদবী ক'রেছিলি? 
বান্দা । দোহাই জীহাপনা ! কিছু করিনি। 

উজী। শাস্ত শিষ্ট রাজকুমার তবে কি বিনাদোষে তোকে 

মারলেন ? 

বান্দা । জনাব, কার দৌষে যে মারলেন, তা তো বলতে 

পারি না। 

উজী। কিছু কি ভিনি বলেন নি? 

বান্দা। ব'লুলেন বই কি, হাতে মার্তে লাগলেন, আর মুখে 
'ল্তে লাগ্লেন। মারেন আর বলেন- সাজাদীকে নিয়ে আয়। 

উভয়ে । সাজাদী! 

বান্দা। দোহাই জনাব, সাজাদীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন 
”র করে দিন। নইলে বান্দার প্রাণ যাঁয়। 

উজী। সাজাদী কিরে! | 
সা-জ। হা!--সাজাদী! সাজাদদী! তাই ত বলি। এসব 
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তোমার চাতুরী; তাই তৃ- বলি, তুমি কি জানন? আমায় 
বোকা বোবাচ্ছ? 

উজী। দোহাই জনাব, এ গোলাম কিছুই জানে না। 
সা-জ। ও বাথ হা নেহি শুনেগা, সাজাদী বোলাও। 

উজী। (ম্বগত ) এই বার মুস্কিল ক'র্লে, আবার এক নতুন 

ফ্যাস/দ বাধালে দেখুছি। হারে বান্দা ! সাজার্দী কি বল্ দেখি। 
বান্দা। বান্দা ঘুমিয়ে প'ড়েছিল, বান্দা ত সাজাদীকে দেখেনি 

হুজুর। (দৌহাই জনাব ! বাঁদা কিছুই জানে মা। 
সাজ | বান্দা জান্বে কি! তোমার কুটক্চালে বুদ্ধি, ও 

গরীব বান্দ! বুঝবে কি? নাও, তামাসা রাঁখ, সাজাদীকে বোলাও । 

বান্দা। ই! জনাব, বোলাও-_নইলে যাঁর কেটো পিট, তাকে 
সাজাদার কাছে পাঠিয়ে দাঁও। আমি আর মার খেলে মরে যাব। 
আমার প্রাণ কণ্ঠায় এসেছে । 

সা-জ। সাঁজাদা কই? 
বান্দা। আমাকে পাতিকোঁয় ঝোলাবার জন্ত দড়ী আন্তে 

গেছেন। দোহাই জাহাপনা ! রক্ষা করুন। মার থে আধ মরা 

হ'য়েছি। দড়ীতে খুললে আর বীঁচবো না। | 

উজী। জনাব, আপনি একটু অন্তরালে যান। আমি ব্যাপার 
থানা কি, একবার জেনে দেখি। 

সা-জ। ব্যাপার আবার কি? ব্যাপার কি তুমি জাননা! 

আমার ছেলেকে গোপন ক'রে, আমাকে পর্যযস্ত গোপন ক'রে 

তলে তলে সাজাদী জোগাড় করেছে! । 

উজী। দোহাই জীহাপনা !- খোদার দোহাই,--এ গোলা? 
কিছুই জানেনা । 
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সা-জ। সত্যি! 
'উজী। গেলাম কি' এতই নীচ যে, ভীহাপানার সঙ্গে 

প্রতারণ! ক'র্বে? আর ক'রে গোলামের লাভ কি? রাজকুমার 

যদি ঈংসারী হন, তাতে কি এ গেলামেরও কম আনন! 

আমিই ত সাজাদাকে সংসারী দেখবার, জন্ত জনাবকে প্রতিদিন 
অনুরোধ ক'রে *মাস্ছি! কিসে সাজাদা বিবাহার্থী হ'ন, তার 
উপায় উদ্ভাবন কর্বার জন্ত প্রতিদিন_-্রতিক্ষণ এ গো লাম 

শীস্তিশৃন্য । | 

সা-জ। তা হ'লে--তাহলে এমনটা কেন হল উজীর? 
পুত্র কি আমার উন্মাদ হ'ল! 

উজী। আপনি একটু অন্তরালে ফান, সাজাদা এই দিকে 

আস্ছেন। ব্যাপার খানা কি, সাজাদার মুখে টু টে বুঝতে 

পার্ছিনা ; যারে বান্দা_-সরে যা। 

(রাঁজা ও বান্দার প্রস্থান, উজীরের অন্তরাঁল্লে অবস্থিতি ) 

কমরলজমানের প্রবেশ । 

কম। কোথায় গেল পাজী বেটা- ক্ষোথায় গেল? এইযে, 

তুবেরে বদমাঁস ! 

উজী। সাজাদা ! সাজাদা ! আমি । 
কম। কে আপনি? উজীর! আপনি ? আপনিই এই 

বালকের দান্তিকতার দমনের জন্য এই তীত্র রহস্ত-শাস্তির 
বিধান ক'রেছেন? শাস্তি_চূড়ান্ত শাস্তি! উজীর! খালেদান 
রাজ্যের চিরশুভাকাঙ্জী বিজ্ঞপ্রধান! এ অধম অজ্ঞানাদ্ধকে 

ক্ষমা করুন। 
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উজী। গোলামকে এ আপনি কি ব'ল্ছেন রাজকুমার ! 
কম। গোলাম! পিতার আবাশ্য-সহচর : মন্তর্যাত1 শিক্ষক 

আপনি গোলাম! জ্ঞানাভিমানী বালক না বুঝে সময়ে সময়ে 
আপনার অমর্যাদা ক'রেছে, আজ আমি অন্ৃতপ্ত_সসম্ মে 

মস্তক অবনত কর্ছি, তামাকে ক্ষমা করুন। যথেষ্ট শিক্ষা-_. 

চূড়ান্ত শান্তি--মার আমি মুহূর্তের জন্ত সে “সুন্দরীর অদর্শন 

সহা ক'র্তে পারছিনা? 

উজী। * সুন্দরী কি ! 

কম। এখনও ব্হন্ত! আবার র্ম্ত? উজীর! আমি 
উন্মাদ! আবার রহস্য করলে হয় ত কি করতে কি করে 

বদ্ব। হয় ত মর্য্যাদ। রাখতে পারবোনা । এনে দাও, যত 

শীঘ্র পার এনে দাও। 

উজী। রাজকুমার! আপনি বুদ্ধিমান--বিদ্বান। বহুশান্স 
অধ্যয়ন ক'রেছেন। বনুশান্ত্র অধ্যয়নের ফলে আপনি এই বয়সেই 
সংসারে একরূপ বীতরাগ। এখন আপনাকে উপদেশ দিতে 

যাওয়া আমি বেয়াদবী জ্ঞান করি। তথাপি যদি অনুমতি দেন, 

তাহ'লে গোলাম আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্তে সাহস 

করে। আঁপনি শান্ত পাঠ ক'রে অনেক স্বপ্রেরও রহস্ত জ্ঞাত 
আছেন, একবার ভেবে দেখুন দেখি, এটা স্বপ্ন কিনা! 

কম। স্বপ্র! কিবলছ উজীর! স্বপ্ন! আজ নিশীয় শধ্যা- 

পার্খে আমি যে লাবণ্যময়ী কোমলার নিশ্বাস-ম্পর্শ-সুখ অনুভব 

করেছি, তা কি স্বপ্ন! যার নিদ্রাবেশ-লুষ্ঠিত বাহুলতা আমার 
দেহ সংস্পর্শে ভড়িচ্ছক্তি-প্রতাবে আমার হৃদয়ে চিরজীবনের 

জন্য অবসাদ মাখিয়ে দিয়েছে, তাঁও কি স্বপ্ন! ভাল, তাও. 
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যদি স্বপ্ন হয়, উজীর! (অন্গুরী দেখাইমা ) একেও কি তুমি 
ত্বপ্ন বল্তে"চাও £ 

উজী। তাই ত--একি! এ অন্গুরীয় ত আপনার নয়! 
_. কমণ। ম্বপ্নের_উজীর স্বপ্নের। যা আমি নিজে পারিনি__ 
অতুল সৌন্দধ্যময়ীর রূপে উন্মন্তবৎ হয়েও, স্ুর্নারীর সম্মান রকঙ্ষার্থ 
আমি নিজে যে কাধ্য ক'র্তে পারিনি, (প্রমময়ী এ হত্ভাগ্যের 
মন বুঝে অপার করুণুয় তাই করে গেছে?" আমার আত্মদানের 

প্রতিদান স্বরূপ অধমাকে তার অস্গুরীয় দিয়ে গেছে। 

উজী। রাজকুমার! 

কম। অভিমান ! অভিমানে চলে গেছে! অভিমান ? না 

কিসের অভিমান? কিছুতেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হলনা দেখে 

প্রাণেশ্বরী এ নীরস 'মুর্খের প্রেমাম্বাদে হতাঁশ হ'য়ে দ্বণায় মুখ 
ফিরিয়ে চলে গেছে। আর কি আস্বে না_উজীর ! আর কি 

আস্বে না? না না--তাঁকে দোষ দিচ্ছি কেন? তোমরা তাকে 
নিয়ে গেছ_-তাকে বলপ্রয়োগে নিয়ে গে। আমার নিদ্রাভঙ্গের 

অবসরে ছুটো কথা কইতেও তাকে অবকাশ দাওনি। 

উজী। রাজকুমার ! চিত্ত স্থির করুন 
কম। আমার হৃদয় মন জ্ঞান আমার অজ্ঞাতসারে অপ- 

হত; উজীর | যে সর্বস্ব-হারা, তার আর চিত্তই বা কি, আর 
সে চিত্তের স্থিরতাই বা কি? 

উজী। ঈশ্বরের দৌহাই, আমি এর কিছুই জানিনা । 
কম। (ধরিয়া) বেইমান ! মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক! এখনও 

বল্ছি নিয়ে আয়। নইলে মুষ্ট্যাঘাতে তোমার এ কুটিল উজীরী- 
লীলার অবসান ক”র্ব। 
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উজী। জাহাপনা ! রক্ষা করুন। 

বেগে সাজমাঁনের প্রবেশ । 

সা-জ। হাইাঁ-করকি_কর কি! উন্মাদ! করকি! কার 

গানকে হস্তক্ষেপ কা'র্ছো৷ (উজীরের হস্ত ছাড়িয়া কমরলের অব- 
স্থিতি) এমন জ্ঞীনশৃন্য ! 'আমি পর্যন্ত যারে শ্রদ্ধা করি, নরাধম ! 

তুমি তার অমর্ধ্যাদা কর। ক্ষমা! প্রার্থনা কর্-_নরাধম ! শীঘ্র ক্ষণ 
প্রার্থনা কর, 'এখনি--এই দণ্ডে- আমার, সশ্বখে। নইলে যে 

কারাগারে তামাকে নিক্ষেপ করেছি, তা হত আরও অধিক 

যন্ত্রণাময় কারাগারে চিন্দিনের জন্ত তোমাকে নিক্ষেপ কর্বো। 

উজী। বাজকুমার ! শান্ত হ'ন। যথার্থই বঝলেছি_-আমি 

কিছুই জানিনা । এ প্রবঞ্চনায় লাভ কি? স্থিরচিন্তে সমস্ত ঘটনা 

আমাকে খুলে ব'ল্লে, আমি প্রাণপণে আপনার উপকারের চেষ্টা 
ক'র্তে পারি। সাজাদীর অস্তিত্ব যদ্যপি সত্যই হয়, দুনিয়ার সর্বত্র 
সন্ধান ক'রে তাকে এনে দিতে পারি। 

সা-জ। নরাধম ! এমন হিতাঁকাজ্ঞী উজীরেরও তুমি অপমান 
কর। ঘদ্দি ছুঃখের প্রতিকাঁর চাঁও, অগ্রে নতজানু হয়ে এ 

মহাআ্সার কাছে ক্ষমা তিকা কর। ( কমরলের নতজান্ হওন ) 

উজী। কিছু প্রয়োজন নেই জনাব! রাজকুমারের স্বভাব তব 

আমার অবিদিত নেই। চিত্তের অস্থিরতায় একটা! কার্য করে 

ফেলেছেন, তাতে ক্ষমা কি? ( কমরলকে তুলিয়া ) উঠে আক্তুন। 

জাহাপনা ! যা! দেখলুম, তাতে এ ঘটনাকে আর আমি স্বপ্ন বলতে 

পারি না। এ ঘটনায়, এ তরলমতি বালকের চিত্তবিকার বিচিত্র 

কথা নয়। ( ক্মরলের হস্ত ধরিয়া) আস্গুন রাঙ্ছকুমার ! সঙ্গে 
আস্ুুন। 
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প্রথম দুশ্য॥ 

চীনরাজ্য-_উদ্যানও 

ধঁত্রী ও বাঁদী। 

ধাত্রী। বলিদ্ কি, 
বাদী। আর বলাবলি নেই ধাই মা, তুমি একবার দেখ, 

দেখে ব্যবস্থা কর। সর্বনাশ হয়েছে ধাঁইম- সর্বনাশ হয়েছে। 

ধাত্রী। ফরয বলিস কি! বেদৌরা পাগল হয়েছে । কি সর্ব- 
নেশে কথা কইলি বাঁদী! 

বাঁদী। একেবারে উন্মাদ পাগল। ঘুম থেকে উঠে চারদিক 

ছুটোছুটা ক'র্ছে, আপনার মনে কত কি বলছে, বান্দা বাদী সবার 

ওপর জুলুম ক'র্ছে। একবার দেখ ধাইমা-_-একবার নিজের 

চক্ষে দেখ; দেখে ভালমন্দ যা! হোক ব্যবস্থা*কর । 

ধাত্রী। সর্বনাশ! বেদৌর! পাঁগল হল, তাহলে কাকে 

নিয়ে থাকবো 1 এই রাজাই দেখছি সর্বনাশ ক'র্লে। বে বে ক'রে 

পেড়াঁগীড়ি ক'রে মেয়েটাকে ক্ষেপিয়ে দিলে? তা এতক্ষণ তোরা 

চুপ করে আছিস কেন? হাঁকিম ডাঁক্, দাওয়াই দে, নইলে 
মেয়েটা বিঘোরে মার! যাবে। 

বাদী। সেষা হোক তুমি কর, আমি রাজাকে খবর দিইগে । 
কেন শেষকালে দোষের ভাগী হব। (প্রস্থান ) 



৩৪ বেদৌরা । 

ধাত্রী। হায় হায়: একি সর্বনাশ হ'ল--বেদৌরা পাঁগল হ'ল! 
অমন সোণার যনেছে পাগল হ'ল! ওরে কে কোথায় আছিম্-_ 
ওরে বান্দারা কে কোথায় আছিন ! শিগগির আয়। আরে মর 

কোন্ ছুলোয় গেলি__ওরে" বান্দা--ওরে পাজি ছু চো, নচ্ছার-__ 

বান্দার প্রবেশ । 

বান্না। কি হুকুম দাই মা? 

ধাত্রী। * এতক্ষণ কোন্ চুলোয় ছিলি? ভ্ডকে আমার গলা 
ভেঙে গেল। বসে এসে কেবল রাজার অন্ন ধ্বংসাবে--ধরকারের 

সময় পাওয়া যাবে না! 

বাঙ্দা। এই ত সবে ডেকেছে-এখন কি করতে হবে 

হুকুম কর। 

ধাত্রী। হায় হায়! নাতীটেও এ সময় দেশ ছাড়া । মার্জ- 

মান যদি থাকতো, তা হ'লে কি ভাবি? সে এখনি কত রকমের 

দীওয়াই খাইয়ে মেয়েটাকে আরোগ্যি ক'রে ফেল্তো। 
বান্দা। এখন কি জন্তে ডাকলে বল? 

ধাত্রী। আরে মর্'-এখনও যাস্নি, ঈড়িয়ে আছিস্। 

বানা। কোথায় যেতে হবে না বললে যাৰ কোথায়? 

ধাত্রী। জাহান্নমে যাবি আর কোথায়__ আমি বলব তবে 

যাঁবি--কেন তোমার কি বুদ্ধি শুদ্ধি নেই। কোথায় যেতে হবে যদি 
না জান্বি, ত রাজসংসারে চাকরী করতে এসেছিস কেন? যাঁ_ 

যা-আরে মর যাতবু দেখ দীড়িয়ে রইল। মিছে সময় নষ্ট 

ক'র্ভে লাগল--ওরে মেয়েটা ঘে মার! যায়-যান|। 

বান্দা। এত ভারী বিপদ--যাৰ কোথায়? 
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ধাত্রী। | বেমার হলে কোথায় যায় ? 
বান্দা । গোরে যাঁয়। | 

ধাত্রী । বল, তবে আর কি-_-এই ত সব্ জানিস, | তাঁহলে 

গোরে যা । 

বান্দা। আমার ত বেমার হয়নি ষে; গোরে মাব। 

ধাত্রী। যাঁর "বেমারই হ'কনা কেন, তোকেই গোরে যেতে 
] ) 
হবে। বান্দা হয়েছিলি কেন? আরে মণ; কেবল কথা কাটা- 
কাটা কর্ছিস্, এতম্ঈণ পাওয়াই আন্লে যে, সাঁজান্রীর বেমার 
অদ্ধেক আরাম হয়ে যেতো । 

বান্দা। ও! দাওয়াই ! তাই বল, তা এখনি আন্ছি। 

(প্রস্থান ) 

বেদৌরার প্রবেশ । 
 বেদৌরা। এই যেদাই মা! হা:দাই মা! তুই শুদ্ধ আমার 

সঙ্গে তামাসা আস্ত ক"র্লি। 

_ ধাত্রী। না দিদি, এমন কাজ কি আমি ক"র্তে পারি? আমি 

য়ে ছাই তোমার জন্ত নিত্যি তোমার বাপের সঙ্গে ঝগড়া 

ক'র্ছি যে, বাছা ! তোমরা কচি মেয়েকে পীড়ন করোনা । আমি 

তোমার সঙ্গে অমাসা ক'র্ব! এও কি একটা কথা হ*ল বেদৌরা ! 

_বেদৌরা। তবে লুকোচুরি খেলছি কেন? আমার কাছে 

গাঁপন ক'র্ছিস কেন? 
. ধাত্রী। কেন গোপন ক/র্ব-কি জন্ত গোপন কার্ব? 
মামি ছিলুম না, তাই বাঁদী- বেটারে গোপন ক'রেছে। আমি কি 

স্থল কাজ ক"র্তে পারি! 

_ বদৌরা। তবে দে__শিগগির ক'রে এনে দে। 
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ধাী। অনেকক্ষণ আন্দত দিয়েছি, এলো! ব'লে দিদি--এলো 

ব”লে। ধৈর্য্য ধর--উতলা হয়োনা। 
বেদৌরা। মন ধৈধ্য মান্ছেনা-_প্রাণে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব 

মইছেন:। 
ধাত্রী। অনেকক্ষণ আন্তে পাঠিয়েছি দিদি, এলো বলে। 

বান্দার পুনঃ প্রবেশ। 

এনেছিস বান্দা-_এনেছিসং? 
বান্দা? আন্তে আন্তে পথ থেকে ফিরে এসেছি, 

আন্তে হবে তা তো বলনি। 

ধাত্রী। আ আমার পোড়া কপাল! এতক্ষণ মিছে সময় নষ্ট 

করলি! কি আন্তে হবে-__আমি বলে দেবো তবে আন্বি। | 

বেদৌরা। ও সব বাজে কথা রাখ! রেখে আমার প্রাণে- 

শ্বরকে এনে দে। 

ধাত্রী। যা শুন্লি ত, প্রাণেশ্বর নিয়ে আয়। 

বান্দা। কতটা আন্ব ? 

ধাত্রী। এক পেয়ালা নিয়ে আয়। 

বান্দা । বহুত আচ্ছা। 

বেদৌরা। এক পেয়েলা প্রাণেশ্বর আন্বি কি? 
ধাত্রী। ওরে তবে এক বোতল প্রাণেশ্বর আন্, এক 

পেয়ালায় দিদিমণির কুলুবে না । 

বেদৌরা । আরে মর--এক বোতল প্রাণেশ্বর আন্বি কি? 
ধাত্রী। তাহলে কত আন্ৰ দিদিমণি, বেশি প্রীণেশ্বর খেলে 

যে সদ্দি হবে। 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ৩৭ 
১ টু 

জ াসাারাররাররারিরারাহারাারর 
, 

বেদৌরা। আরে মর্_বেটী, প্রাণেশ্বর "ব কি? 

ধাত্রী। না খেলে চলবে কেন দিদি, সকাল বেলায় তোমার 

স্বাথাটা খারাপ হয়েছে কিনা । 
বেদৌরা । তবেরে বেইমাঁনী, তামাসী__পাজীবেটা- নাচ্ছার- 

| বেটো! 1 তুইও সময় বুঝে তামাসা আরম্ত »*রুলি? 

ধাত্রী। ক্যা খ্যা- সেকি !-_ও বাবা, ভামাসা কি! স্বেকি! 

তোমায় তামাসা কণ্র্ব ক্রি! টি 

বেদৌরা। লে*অ [ও--জল্দি লে আও-_নইলে তোমারই 

শ্রকদিন কি আমারই 'একপ্দিন। 
ধাত্রী। দোহাই দিদি, আমি বুড়ো মানুষ, আমার ওপর তীাস্কুনি 

করোনা । আমি তোমার বেমারীর খবর শুনেই, দাঁওরাই আন্তে 

: বেদৌরা। বেমারী কার? আমার? আমার না তোর? তাই 
বৃ বয়সে আমার সর্গে তামাসা ক'র্ছিস্। জানিস বাদী--এখনি 
আমি তোকে কেটে ফেল্তে পারি। | 

ধাত্রী। তা পার, কিন্তু কি অপরাধে কাটবে মা ? 
বেদৌরা। অপরাধ--গুরু অপরাধ, আঁ্মার পিয়ারকে সকাল 

বেলায় আমার. কাছ থেকে তুলে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্? 

আমি এত সাধছি, তবু আমার কথা কাগে তুল্ছিস্ না । 

ধা। পিয়ার-পিয়ার কি মাঃ আমি ত তা কিছুই 
জানি না। 

বেদৌরা। জানিস্--নিশ্চয় জানিস্--তোরা সবাই জানিস্। তুই 

“ব্টী বুড়ে! বদ্মাস্-_তুই বেশি জানিস্__শিগ্গির আমার প্রাণে- 
ধর্কে এনে দে, নইলে এখনি তোকে কেটে ফেল্বো। 

৪ 



৩৮ বেদৌরা। 

ধাত্রী। ওমা! গোহাই আমি কিছুই জানি না। কে তোমার 
কাছে ছিল, আমি.কিছুই দেখিনি। 

বেদৌরা । আবার মিখ্যে. কথা, আবাঁব বদ্মাইসী-বেইমানী। 

বাঁজ সহ বাদীর প্রবেশ । 

রাজা । কি--কি' ব্যাপার কি! 

ধানী। এই দেখ মহারাজ ! সর্বনাশ হদয়চে- দিদিমণি আমার 
কেমন কেমন করছে । দেখ মহারাজ ! ভাল“ক রে দেখ, দেখে 

দাওয়াই দাও। কি.প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর জর্ছে, তাই না হয় এনে 

দাও-_ 

রাজা । এ তুই কি বল্ছিম্? 

ধাবী। আর তোমরা বল্তে দিলে কই মহারাজ! বলবার 
মতন বল্তে দিচ্ছ কই । আজ মেয়েটার খসম দেখে কত আমোদ 

ক/র্ব, তা না ক'রে কিনা, আজ প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর ক'রে প্রাণটা 

আকুলি বিকুলি ক'র্ছে। এখন যাতে দিদিমনি আমার শিগ্গির 

শিগৃণির ভাল হয়, তাই কর। প্রাণেশ্বর বেটে মাথার দিলে যদি 

সারে, ত তাই দাও) আর ঢক়্ ক'রে খাইয়ে দিলে যদি বেমার 

আরাম হয়, ত গলা চিরে ঢক্ ক'রে খাইয়েই দাও । দিদ্িমণির 

'আমার বুকের ধড়ফড়ানিটে ক'মে যাক্। 
রাজা। পাগলের মতন বকিস্নি, চলে যা। ব্যাপার কি, 

আমায় বুঝতে দে। 

ধাত্রী। বোঝ বাবা বোঝ, তোমায় হাতে ক'রে মানুষ 

করেছি, রাণীকে হাতে ক'রে মানুষ করেছি, আর এই পু্টে 

নেয়েটা_তাকেও কিনা বুড়ো কালে মানুষ ক*র্লুম । আহা মেয়ে! 



দ্বিতীয় 'অঙ্ক। ৩৯ 

তি নয়-_বাঁবাকে বাঁবা বলে, মাকে মা* বলে, আর আমি য়ে বুড়ো 

দিদি__ আমাকেও 'চিনেছে। 
_. রাজ।। যা, সব বুঝেছি, এখন ছুটল যা-_ চ'লে যা। 

ধারী হায় হায়, কি হল--কি করলে? 

(প্রস্থান ) 

রাজা । কি হয়েছে মা? 

.. বেদৌরা। পিতা আর আমি অবাধ্য হ'ব না, জার দান্তিকতা 

। +দেখাব না। চিনাদন বাদীর মতন আপনার আদেশ পালন 

ক্ষ রুবো। ঘে যুবাকে কল রাত্রে আমার *পাঁশে শয়ন করতে 

ভাদেশ | করেছিলেন, আমাকে তারই হাতে সমর্পণ করুন। আমি 

বিবাহ *ক'র্তে প্রতিশ্রত হচ্ছি। কিন্তু সে না হ'লে বিবাহও 

ফি" রূব না, এ জীবনও রাখ্বো না 

রাঁজা। বুঝ পুরুষকে পাশে শয়ন ক'র্তে আদেশ করেছি কি? 

বেদৌরা। দোহাই জনাব, কন্ঠার সঙ্গে রহন্ত প্ণর্ব্ন না। 

রাজা । এ সবকি কথা! 

বাদী। সকাল থেকে জনাব, ওই কথা । রাঁজকুমারী সকাল 

কেই ওই রকম অস্থির হয়েছেন, আমীদের মারতে ধরতে 

ফ্মাস্ছেন | 

রাজা । কোন অজ্ঞাত যুব! এসে মেয়ের পাঁশে শুয়েছিল নাকি? 

বাদী। না জনাব! কেউ আসেনি-_আমরা চারধার বেড়ে 

স্তয়ছিলুম। পাশে থাক্বার মধ্যে ছিলুম আমি। কি ক'রে 
জাস্বে, আট ঘাট বন্ধ। 

রাজা । ম! আমার ধৈর্য ধর, উতলা হ'য়ো না । আমি আজই 

[ভামার জন্য ভাল পাত্র আনাচ্ছি। 



৩৮ বেদৌরা। 

ধাত্রী। ওমা! ঘোহাই আমি কিছুই জানি না। কে তোমার 

কাছে ছিল, আমি. কিছুই দেখিনি । 
বেদৌরা । আবার মিথ্যে. কথা, আবার বদ্মাইসী_বেইমাঁনী । 

বাজ! সহ বাঁদীর প্রবেশ । 

রাজা । কি--কি' ব্যাপার কি! 

ধারী। এই দেখ মহারাজ! সর্্নাশ হণয়চে- দিদিমণি আমার 

কেমন কেমন করছে দেখ মহারাজ! ভাল'ক'রে দেখ, দেখে 

পাওয়/ই দাও। কি'প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর করছে, তাই না হয় এনে 

3 

রাজা। এ তুই কি বল্ছিন্? 
ধারী । আর তোমরা বল্তে দিলে কই মহারাজ! বল্বার 

মতন ঝল্তে দিচ্ছ কই । আজ মেয়েটার খসম দেখে কত আমোদ 

কার্ব, তা না ক'রে কিনা, আজ প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর ক'রে প্রাণটা 

আকুলি বিকুলি কার্ছে। এখন যাতে পিদিমণি আগার শিগ্গির, 

শিগ্ণির ভাল হয়, তাই কর। প্রাণেশ্বর বেটে মাথার দিলে বদি 

সারে, ত তাই দাও আর ঢক্ ক'রে খাইরে দিলে যদি বেমার 

অ[রাম হয়, ত গলা চিরে ঢক্ ক'রে খাইয়েই দাও । দিদিমণির 

'আমার বুকেন্ ধড়ফড়ানিটে কমে যাক্। 

রাজা । পাগলের মতন বকিস্নি, চলে মা। ব্যাপার কি 

আমায় বুঝতে দে। 

ধাত্রী। বোঝ বাঁবা বোঝ, তোমায় হাতে ক'রে মান্হ 

করেছি, বাণীকে হাতে করে মানুষ ক'রেছি, আর এই প্ু্টে 

এয়েটা _তাঁকেও কিনা বুড়ো কালে মানুষ ক'র্লুম। আহা মেঝে 



দ্বিতীয় 'অক্ক। ৩৯ 

| . নয়-_বাবাকে বাবা বলে, মাকে মঞ্চ বলে,*আর আমি গ্রে বুড়ো 

দিনি__আামাকেওপচিনেছে। 

রাজ।। যা, সব বুঝেছি, এখন ছলে যা-চলেযা। 

ধাত্র»। হায় হায়, কি হ'ল-কি ক'লে? 

| (প্রস্থান ) 
রাজা । কি হয়েছে মা? 

বেদৌরা । পিতা ৯আরু আমি অবাধ্য হ'ব না, নার দাস্তিকতা 

খান না! চিরদিন বাদীর মতন আপনার আর্দশ পালন 

ক্ক'রবো। যে যুবাকে ৰাাল রাত্রে আমার*পাঁশে শয়ন ক'র্তে 

আদেশ করেছিলেন, আমাকে তাঁরই ভাতে সমর্পণ করুন| আমি 

বিবাহ কার্তে প্রতিশ্রুত হচ্ছি। কিন্তু সে না হালে বিবাহও 
করব না, এ জীবনও রাখ্বো না। 

_ ব্লাজী। যুবা পুরুষকে পাশে শয়ন কার্তে আঁদেশ করেছি কি? 

বেদৌরা। | দোহাই জনাব, কন্যার সঙ্গে রৃহস্ত-্ণর্বেন না। 

রাজা । এ সবকি কথা! 

.. বাঁদী। সকাল থেকে জনাব, ওই কথা। রাজকুমারী সকাল 
পেকেই ওই রকম অস্থির হ'য়েছেন, আমীদের মার্তে ধরতে 
আনছেন | 

রাজা । কোন অজ্ঞাত ঘুবা এসে মেয়ের পাশে শুয়েছিল নাকি? 

বাদী। না জনাব । কেউ আসেনি--আমরা চারধার বেড়ে 

শুবেছিলুন | পাশে থাকবার মধ্যে ছিলুম আমি। কি ক'রে 

আসবে, আট ঘাট বন্ধ । 

রাজা । মা মামার ধৈর্য্য ধর, উতলা হয়ো না । আঁমি আঁজই 

প্ভকামার জন্য ভাল পাত্র মানাচ্ছি। 



৪০ বেদৌরা। 

রেদৌরা |. কান রাক্রেধিনি আমার পাশে ছিলেন, তিনি ভিন্ন 

অন্ত কাউকেও আমি বরণ ক'র্ব না। 

রাজা | কাঁ"ল রাত্রে কেউ তোমার পাশে ছিল না। 

ঝাঁদী। কেউ ছিতর্ল না। সওয়ায় আমি_আর কেউ ছিল না। 

বেদৌরা । নিশ্চয় ছিল, তবেরে হারামজাদী বাদী! 
ঘাদী। দোহাই/নহারাজ ! রক্ষা করুন। 

রাজা । বেয়াদবী আমার স্ুমুখে ?- কোই হ্থায়! (বান্দার 
প্রবেশ ) বাধ-_পাগীয়সীকে গলায় সেকল দিয়ে বাধ। লে যাঁও_ 
জল্দি সাম্নেসে লে যাঁও। 

বে। মিথ্যে মনে করেন, এই আটা দেখুন। 
বাদী। ভেন্কী_জনাব ভেম্কী_হাঁওয়ার আংটা-খ্দেখকে 

না, মাথা গুলিয়ে যাবে। | 

রাজা। আগি কিছু দেখতে চাই না, যাও-লে যাও, তু 
প্রজার স্মুখে" আমার মাথা হেট কার্তে চাও। এখনি দেখ 

বিদেশে আমার ঘরের কলঙ্ক র'টে যাঁবে। আমার হুকুম না হ'ঢ 

খুলে দিয়োনা | 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 

ধাত্রীর মহাল। 

ধাত্রী ও মার্জমান । 

মার্জ। এর ভেতরে এত কাণ্ড হয়েছে! 

খাত্রী। তুই হতভাগা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াবি, তা কা 
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কারবান হবে না। দেখ্, কি সর্বনাশ হ'য়েছে। ছেলে বেলায় 
ক্বাজকুমারীকে আর তোকে পাশাপাশি ' রেখেঞ্জনামি * মানুষ 
ক'রেছি, তোর মা তোঁকে রেখে ম'রে গেল, প্রাহীও বেদৌরাকে 

আমার“হাতে সঁপে দিয়েছিল ; আঙ্রি ছ্টাকে দুবগলে ক'রে মানুষ 

ক'রেছি।' আহা তোরা ছটা পাশাপাশি শুয়ে থুকৃতিস্, দৈখাত 

যেন মানিক জোন্চ) ছুটা ভাই বোনে আমার বুকের ওপর কত 

খেলাই খেলেছিদ্। 
. মার্জ। নে ছু ঈোন্জার এখন সময় নেই দিদি" ব্যাপারখানা 

কি খুলে বল। দিদিমণি কি একবারেই উন্মাদ হ'য়েছে? 
ধাত্রী। একদম । 

মার্জ। কিছু জ্ঞান নেই? 

ধাত্ী। ও বাব! জ্ঞান নেই ? জ্ঞান অমনি টনটন ক'র্ছে- 

মার্জ। জ্ঞান আছে, তবে পাগল হয়েছে কি? 

_ ধাত্রী। আজ কালকার মেয়ে ছেলের রোগই ওই | খেতে 
নাও খাবে, শুন্যে দাও শোনে। কিন্ত মাথায় হাত দাও গর্রম, 

খায়ে হাত দাও ফোম্কা, জল ঢাল টগবগ । 

মার । আর বেত লাগাও । 

ধাত্রী। ঠাণ্া। 

মার্জ। বুঝিছি, ত| পাগল হ'ষে বেদৌরা পিপি কার্ছে কি? 
ধাত্রী। কেবল ক'র্ছে প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর_তা ছাই এ 

পোড়া বেণের বোকাঁনে গোলঞ ক্ষেত-পাপড়া সব মিললো কিন্ত 

ছাই কি প্রাণেশবর দিল্ল না! 

মার্জ। আচ্ছা, আমায় একবার দেখাতে পারিস্? 

ধাত্রী। তুই মার কি ক'র্বি ভাই_কত হাকিম তল হয়ে 



৪২ বেদৌরা। 

গেল। প্রাণেশ্বর না এনে দিতে পার্লে, মে রোগ কিছুতেই 

সার্বেননা । 

মার্জ। বেখ,*তাই এনে দেৰ। তুই একবার বেদৌরাকে 

দেখা না। 

ধ্ত্রী। প্রাণেশ্বর ধনে দিবি! 

মার্জ। নিশ্চয়__ছুনিয়া পুরে এলুম, কত স্বধূ ফকীরের দেবা 
ক'র্লকা, কত তাবিজ.ড়া শিখলুম । আর বেদৌরার জন্য তুচ্ছ 
একটা প্রাণেঙ্স্দ আন্তে পারবো না। 

পাত্রী? বটে, বটে, বলিস কিরে ভাই ? 

মর্জ। তুই একবার বেপোৌরাকে দেখ । 

| পা 7 

নে? 

* চ্ছ।, জানার সঙ্গে আয়। 
ঙ 

ঙ রা 

খু প্রাণ কতহ দে কোনায় আচে কে জানে ॥ 

তোনরা ধারে লেপেছে। গো ভেবেছে বাধানাধি, 

আমি দে চাদের গানে বাদে বাদে কতই কী, 

এ দেশের নয়কো নে চাৰ বাম করে গো কেনি গগনে ॥ 
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ধাত্রী ও মার্জমানের প্রবেশ 
ধাত্রী। এই দেখ মাজমান, তোর ভগিনীর'কি অবস্থা হয়েছে 

এককঝ্র দেখ। 

বেঁদৌরা । কি ভাই! উন্মাদিনী ভ্বগনীকে দেখতে 

এসেছ ? 

মাজ। হা।তোমার এই দশা! উুবনমোহিনী ঠবদৌরা 
কিনা আজ ছেকলে হালাত। 

বেদোরা । আর পাগল ভালে বা দুর্দশ। ভয়, তাই হয়েছে । 

মাজ | ভুনি পাগল? বে একথা:নলে সে উন্মাদ__ভাল, ব্যাপার 

খানা কি একপার আমার ভেঙে বল দেখি দেখি প্রাণপণে তোমা 

। ছুঃথের প্রতীকাৰ কারনে পারি কিনা। 

ূ বে। আর প্রভাকার! মৃত্ঠাতে এ অপমান লাঞ্জনার প্রতী- 

(কার। ডি ভাই! ভগিনী বালে চিরকাল স্েহের চক্ষে দেখে 

এসেছো । আঙাকে স্বী দেখ (বার জন্ত প্রাণপণে কত চেষ্টা 

।করেছে।। আবু আজ আমার এ খ তুমি চুপ কারে 

দাড়িয়ে আছ | ভাই ! হত্যা কর, ভগিনীকে ভুত্যা ক'রে এ যন্ত্রণাময় 

জীবনের অব্সান কর । 

৮৬ 

7 ৪! 

ক্কাং টক 

মাজ। রাজা কি এমনই জ্ঞানশূন্য ! আমার এমন জ্বানময়ী 
গিনীকে পাগল স্থির করেছেন । 

বেদৌরার গীত । 

তার! ঝুল আমি পাগলিনী। 

কেউ যা দেখেনা আমি দেখি, 

কেউ যা শেনেন। আমি শুনি । 



৪8 বেদৌরু। 

আমি যদি কীর্দি তারা হাসে, 
হাসিলে তাদের শাঁখি জস্ল ভাসে, 

রিলে পিয়ামে পোড়ায় হতাশে, 

ঢলিলে আবেশে করে টানাটানি ॥ 

মার্জ। ভাল ব্যাপার খানা কি, আমাকে ভেঙ্গে বল দেখি 

ই! দিদিমণি ! তুমি কি কোনও যুবাকে স্বপ্পে দেখেছো ? 
বে স্বপ্র! হ্যা ভাই দেখ দেখি--এটা কি স্বপ্র! স্বপ্রে 

কি এরপ তক্ষুরীয় বিলিনয় হয়? 
মার্জ। তাই ত, তাই ত, এত বড় আশ্চর্য ! এ আঙ্গটী ত এ 

রাজ্যের নয়_-এথানে এমন কারিগর ভ নেই। এ রকম আটা য়ে 

আমি একদেশে দেখেছি, কোথায় দেখেছি কোথায় দেখেছি হী 

হয়েছে হয়েছে, বে দেশে এ আটা হয়, মেদেশে যে আমি গিয়েছি, 

সনে পড়েছে, খালেদান বাজোর কারিগর এই রকম 

আংটা প্রস্তত করে। খোলা মুখ তুলেছেন তোমার এ যন্ত্রণার 

প্রতীকারের উপায় ক'রে দিয়েছেন । 

বে। হবে গ্রহাকার হবে? ভাই! ভগিনী আতয় ভিঙ্ষ 

করছে, তাকে রঙ্গ কর। 
পি 

মাজ। ঠিক হবে, প্রতীকার ভবে। ভুমি আহটাটে আমার 

হাতে দাও কিন্। কি আশ্চন্য! খালেদান বাজোর অন্গুণী ! এর? 

ঘটনা কেমন কারে ঘট্লো। তোমার সঙ্গে সেখানের কোন যুবার 

অন্ুরী বিনিমর, এসে অতি অস্ৃত ঘটনা রাজনন্দিনী ! 
বে। খালেদান.বাজা কোথায়? 

মার্ড। নে এখান থেকে এক বৎসরের পথ । 

বে। তা হলে কি কারে এ ঘটনা হল ভাই? 
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মার্জ। যেমন ক'রেই এ ঘটনা হক, খালেদ।নু_ রাজ্য , যতদূরই 
হক, আমি সেখানে ঠিক যাব । তুমি নিশ্চিন্ত হুও্রাজকুমারী ! স্থিবু 
জেনো, তোমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ভার না ক'রে আমি নেমক খাব 
না। ন্তোমার আংটা নিয়ে আমি আজই, চ'ল্লুম। 

ধাত্রী। ও বাবা! এ পোড়া প্রাণেশ্বর এক বৎসরের পথ। 
মার্জ। জাহাজে গেলে এক বৎসর, ঝেঁটে গেলে তিন ঝর । 

ধাত্রী। তাযা চাক মাজমান ! সেই খানেইন্যা-- গিয়ে দিদি 

মণির জন্যে প্রাণেশ্বর নিয়ে আয় । 

মার্জ। আচ্ছা তাই হবে। 

ধাত্রী। আর দেখু, সেই সঙ্গে কতকগুলো প্রাণেশ্বরের শেকড় 
আনিস ত। আমি ঘরের কানাছে পুতে দেব, তোর নিদির মতন 

এই বয়সে থেপবার পানর টের আাছে। একবারে বাড়ীর উগ্গোনে 

প্রাণেশ্বরের বন ক'রে রেখে দেবো । যে খেপবে, অমনি মটমট কারে 
ডাল ভেঙে, পাভার রস বার ক'রে, মনবীচের গুন্ডা আর আদার 

রস দিয়ে বেটাদের ঢক্ঢক্ ক'রে খাইয়ে দেবো । দেখি বেটারে 

কেমন ক'রে খ্যাপে। (প্রস্থান ) 

মৈমুনী ও কাসকাসের প্রবেশ । 

মৈমু। দেখু কাসকাস! এই মামান, সাজাদা কমরল- 
ক্জমান্কে মান্তে খালেদান রাজ্যে যাচ্ছে। 

কাস্। যাচ্ছেশযাঁচ্ছে তা হলে বেশ হচ্ছে। 

মৈমু। আরে মর্ বেশ হাচ্ছেকি? আগে আমি কি বলি 
₹শোন্। এ ব্যক্তি গিয়ে কমরল জমানকে এখানে নিয়ে আস্বে, 
তাহলে ভারি মজা হবে। 



৪৬ বেদৌরা । 

মৈমু। দুর গাধা উল্লুক ! মজা হবে কি। সাজাদা বেদৌরার 

কাছে এলেই আমার হাঁ'র হবে। 

কাস। তা হ'লে উপায়? 

মৈ। ও যাতে খলেদান রাজো না পৌঁছতে পারে, তার 

উপায় ক'রতে হবে। ও লোকটাকে কোনও রকমে জাহাজ থেকে 

সাগকে ফেলে দিতে হতে । 

কাস্। তার আর কি? হুকুম কন, জাহাজ শুদ্ধ ডুবিয়ে 

দিই । 

মৈ। না তা করিস নি-তা হছে হয় ত দানহাস জানে 

পারবে। কিছুতেই যেন সে না জানতে পারে। 

কাস্। তা হ'লে লোকটাকে ফেলে দিয়েই আমি সেখান 
থেকে সরে পড়ব। 

মৈ। ফেলে নিয়েই সারে পড়বি। ডুই ওর সঙ্গে সঙ্গে যা, 

দেখানে সুবিধা পাবি, সেইখানেই ফেলে দিবি । 

চতুর্থ দৃশ্য | 

উদ্যান । 

উজীর ও সাজমান। 
সা-জ। ছেলে ঘদি আমার মারা যায়, তাহ'লে কিন্ধু উজী? 

ওমরাও সবাইকে ছেলের সঙ্গে এক গাড়ে পুতে ফেলবো । 

উজীর। ছেলে মারা যাবে, এ কথ! আপনাকে কে ব'লে 
জনাব ? 
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সা-জ। ছেলে মারা গেল, আখ যারে কি ! জলটী* পর্য্যন্ত 

রঃ পেটে বখন তলাচ্ছে না, তখন আর কেসণ ক'রে বাচ্বে। 

1 ছুতাশ ক'র্তে করতেই যদি ত্র দিন কেটে গেল, তখন 

ফলের ন্ডিধে কি শার হবে? 

উজীর । সব হবে, আপনি উতলা" হবেন না। আমাদের 

রে ফেলেন, 1০৩ আপত্তি নেই, কিন্তুধতাতে ত লার ছেলে 

বেলা । বরং আমঞ্জ বেচে থাকলে প্রতীকারের ঘ্াবস্থা করতে 

ব্ 1 

সা-জ। হায় হায়! *কেন ম'র্তে ছেলেক্টে পুরোণো কেনায় 
যেদ কারেছিলুম। 

রর 

রা 
1 

ঠা) 

হু 

ঢ 
টা 
% 

১ 
রঃ 
টা 

উজীর। আপনি এত উতলা হ'লে, ছেলে আরও ভেবডে 

৩ জানেন? 
০ ডি 

১১৭ হি 

: সা-জ। তাহ'লে কি করবে কর-কেমন কারে ছেলেকে 

[চাবে বাচাও। 
; উজার । আজে ব্যবস্থা গোলাম প্রাণপণেই কা'র্ছে। কিন্ত 

নন করব জনাব! কাজে হ'চ্ছে না। ঘা'ন আপনি তন্তক্ষণ 
গর ? 4 রি এ ২৭ জাদার পাশে ব'সে থাকুন গে। গমহাগরা সব ভার কাছে 

ঝঁছে, দেখবেন নেন ছেলে বেণা কথা না কর । কেননা কাহিলের 

রর ণেশা কথা কইলে, ছেলে আরও কাহিল হরে গাড়বে। 

* পা-জ। ভায়ভায়। বুদ্ধ বয়সে ছেলে পেলুম, সে ছেলে কিনা 

নাহ রোগে মারা গেল! হা আল্লা! তোমার মনে এই ছিল। 

সখা নেন এখানে আর কেউ আসে না। ছেলের এ সমস্ত ব্যাপার 

ইরের লোকে শুনলে আমার জানও যাবে, মানও যাবে। তাহ'লে 

্ ও তোমার খাতির বাখবোনা | 



৪৮ বেদৌর!। 

উজ্ীর। যো হুকু্--কাউকেও আর এখানে আন্ছি না। 

( সাজমানের প্রস্থংন') কি ঝ'ল্ব, আমার ছেলে নয়। আমার ছেলে 

হ'লে ও রোগ এতদিন কোন্ ক্ষালে সারিয়ে দিভুম। বুড়ো বয়সের 

ছেলে--আদর পেয়ে পেয় একেবারে বেয়াড়া হয়ে গোছ। ও 

অসনাই রোগ কি আদরে সারে; আগা পাশ [তলা জলবিছুটা হয়, 

তা হল এক লহমায়। রোগ ছুটে যায়।। এমন বেয়াদব ছেলে 

যে, স্বপ্নে কেথাকার কি দেখে মুখ শুজড়ে পড়ে আছে, 

'আর কাপ কিনা তাইতে আস্কারা দিয়ে ছেল্টোর পরুকালট' 

ঝরঝবে কারে জং এক ছেলের জন্য রাভকাধা বন্ধ, ধন্সর- 

কর্ম বন্ধ। দুল হোক 'আর ভাবতে পারিনি, ফা হয় ভোকগে। 

রে বান্দার প্রবেশ । 
কিরে বান্দা! খবর কি? 

সাজমাশের প্রবেশ । 

সাজ | কিরে বান্ণ। ভমকো পমকো হাতে দে এলি দে! 

বান্দা । জনাব, একজন লোক দিদা গা হাবুডুবু খাচ্ছে, 

তাকে নাভাধ্য না কালে কিছুতেই রক্ষে পালে না। হাই উজ, 
সাহেবকে খবর দিতে এসেছি । | 

উভীর | ঘা যা, আরও ছু এক জনকে ডাক, শিগগির ডাক, 
€ 5তভাগা সাগনে পড়ে অকালে প্রাণ হারচ্ছে, তাকে রগ 

কর্ রক্ষা করু। ্ 

সা-জ। সাগরে ডুবে মর্ছে, তুমি তাঁকে কেমন কারে রঙ্গ 

করবে? 

উল্ভীর। জনাব! বীচে না ধাচে খোদা মজি, আমরা রক্ষণ 



চেষ্টা কার্তে ছাড়ি কেন? বিপন্নক্ষে আশ্রয় দিলে, খোঁদাঁও 
শ্সাণনাকে আশ্রয় 'দেবেন। হয় ত আপনার, জেলের রোগের 

ক্ুকান কিনারা হতে পারে। 
সা-জ+ বেশ, রক্ষার কথায় আমিঞ্বাধা দিতে পান্না । 

সূুকন্ধ সাবধান, যেন লোকটা কিছুতেই আমার ছেলেকে না 
দখ্তে পায়। বিদেশী লোক ভেতরকার খবর দেশ ব্ডিদশে 

ল, আমাদের মান-জ্অম সব নষ্ট হবে। বুঝেছো৷ !, 
আর উজীর। বুঝেছি, তাকে এইখান থেকেই বিদেয় কঃঞ্জে দেবো । 

স্াহলে হুকুম করুন। 

সা-জ।' যাও, শিগ্গির যাও-গরীবকে রক্ষা কর। 

_ উজীর। ইশ্বর আপনার মঙ্গল করুন ভাহাপনা! চল্ 

নন্দ _জল্দি চল্ 

(উভয়ের প্রস্থান ) 

দানহাসের প্রবেশ। 

দান। এ মৈমুনী রাণার কাজ - মৈমুনীর কাজ--নইলে ৰ্ি 

ক্বীরে পড়ল-কি ক'রে পড়ল !ঝড় নেই, তুফান নেই, 
ক'রে পড়ল! জাহাজ ডুবলোনা- জাহাজের আর কেউ 

লনা, মাঝখান থেকে মাঞজমান জলে পড়ল কেন? এ 

ব্রিশচয় মৈমূনী রাণীর কাজ। কমরলজমানকে চীন দেশে নিয়ে 
ফবঁতে পারলে আমার জিত হবে, সেই জন্তেই ফেলে দিয়েছে। 
জাঁমিও ছাড় ছিনা, লোকটাকে কিছুতেই ডুবতে দিচ্ছিনি__। 
উ এর সঙ্গে ধাকা দিয়ে ওকে ভাঙ্গায় তুলে দেঝো। 

( প্রস্থান) 



৫০ বেদৌরা। 

কমরলজমানের প্রবেশ । 

কয! হা প্াণশবরি একদিন মাত্র দেখ! দিয়ে জন্মের মতন 

অনপ্ত হ'লে! কেন (চলে গেলে_কি অপরাধে চ'লে গেলে ? 
কোথা আছ, দেখা দাও, 

ূ যীজমানের প্রবেশ 

সা-ড। একি! কে ছেড়ে দিলে? কে এত দুর আস্তে 

দিলে? 

বেগে হকিম ও বান্দার প্রবেশ । 
বান্দা । সাজাদা-_সাজাদাঁ ! চলে আঙ্গন-চ'লে আল্গুন। 
সা-জ। কোথায় ছিলি হারামজাদা ! সাক্জাদা উঠে এলে ৰ 

দেখতে পেলিনি ? | 

বান্দা । সাজান । মেহেরবাণী ক'রে,চালে আসুন, উঠবেন না, 
গড়ে যাবেন ফালা মাবেন। ূ ৃ 

দা । আার তুমি কি রকম হাকিম চোখের সামনে এই; 
কাহিল ছেলেকে উঠ তি দিলে ! 

হা] জনাব আরশাব ! সাজাদা এঠেননি, সাজাদার নাড়া 

সাজ। নাড়ী উঠেছে? 

হ। আজে হা জলাব -( কমরলজমানের তম্ত পরীক্ষা: 

একটা নাড়ী মাড় ভ'য়েছিল, সেইটে খাড়া হয়েছে। 

নাজ। নাড়ী উঠেছে_-তবে ত ছেলে গেলো! | 
হা। ভমু শেই জনাব ভয় নেই, আমি এখনি বসিদে 

গিচ্ছি ৮ 



দ্বিতীয় অব্ক | ৫১. 

কম। আমার কিছুই হয়নি, কেন আপনারা আমার উপর 
এই জুলুম ক'র্ছেন"। 

সাজ । এও কি একটা কথা বাঝঞ%ুজান ! হাকিম বন্ছে বেমার 

য়ে, ওসরাওরা ব'ল্ছে বেমার হয়েছে, যে দেখছে *সেই 

্'ল্ছে বেমার হয়েছে, তুমি এখন বেমাগক হয়নি বললে চণলৃবে 
টি রি 

হা। বেমার-_আন্মরৎ বেমারবহত বেমার*-এই নাড়ী 
কউ্লাবার হামাগুড়ি দিচ্ছে এই সময় চেপে পর । ভয় কি জনাব! 

ক, র উঠতে দিচ্ছিনি। এই*বান্দা ! সাড়াশী লে আও । 

ঞ (বান্দার প্রস্থান ) 
কম। সীড়াশী আমার গলাম্ম দাও__হাতে দিয়ে এ রমক 

স্বুলুম কর্বার চেয়ে আমার গলায় দাও গলার দিযে মেরে ফেল । 

সা-জ। দেখদিকিন হাকিম সাহেব 1 বেমারটা ভাল কিলে? 

হাঁ। (নাড়ী দ্রেখিয়া ) ইস্্--বনৃৎ চিক্ত উজ্জ ন্ুড়ীমে ঠেকহা 

সর, ইস্-_এ কেয়া হাক্_নাড়ীমে আউরত মালুম ভোঁতা হায়। 
সাজ । ওই--ওই -ওই আউরংটাই আমার ছেলের সর্বনাশ 

বরছে। 
ৃ . হা। ভঙ্গ কেই জনাব! যখন ধরেছি, তখন আর ভয় নেই-__ 

ঞ্ জোলাপে _এক ঠাণ্ডা জোলাপ দিলেই আউরৎ হজম হায়ে 
্ যাবে ।--উঃ ! ব্হুৎ উমদা আউরৎ নাঁড়ীমে ঠেকৃতা হাঁয়। 

নি কম। আর পয়জার ঠেকতা নেই! (হাকিমকে পদাঘাত ) 

€ প্রস্থান। ) 

সা-জ। গেল, গেল, গেল গেল, হাকিম মেরে ফেল্লে। 

হা । কিছু ভয় নেই জনাব-_নাঁড়ী এইবারে পায়ে এসেছে-_ 



৫২ বেদৌরা। 

আঙ্গুলের একটা টিপনিতে, ওঠ! নাড়ী একেবারে পায়ে নেমে 

পড়েছে । আধ কি! সাজাদা ত সেরে গেল বালে। 

সাঁজ। বটে বটে-- 

স্া। আমার আক্টলের টিপনি-_নাড়ী ভয়ে কেঁপে উঠেছে। 
একেবারে পায়ে ধ'রেছে”। 

তে আহাহ। তাহ'লে আর বার দুইচার পা ছুঁড়লে। 

নাঁড়ীটে ঝ'রে,ঘেত যে ।--ওরে ধর্ ধর,_পড়ে যাবে-পণড়ে যাবে 

| (প্রস্থান ) 
হা। উ! (ফ্জুণার অভিনয়) শালার ছেলে মারের মতন 

লাগিয়েছে | -এখন উলটে আমার নাড়া ন! ছাডলে হয়? 

(প্রস্থান ) 

উজির, মার্জমান ও জনৈক বান্দার প্রবেশ। 

মার্ডমান | * আপনি আমাকে মৃতারুখ থেকে উদ্ধার কানে? 
ছেন, আপনাকে ফেকি ব'লে ধন্ঠবাদ দেব, তা বলতে পারছিনা । 

উজির। কিছু নয়_কিড় নয়, খোদা করেছেন | মান্ষুষের 

সাহাঘো আপনাকে গ্রধপ অবস্থাতে রঙ্গ করা মসম্থব । 

মাভ। আপনি অতি মহৎ লোক, আপনার মহব্বের তুলন 

নাই । 

উজির। কিছু নয় -কিছু নম, আপনি ও কথা মনেও আন 

বেন না। 

রি খোদা আপনার মেজাচ্ছ আচ্ছা রাখুন, খোদা আং 



।খ৬।% অফ । রি? 

৷ সাহেবের তঙ্গবিজগ কর্। 

.. বান্দা। যো ছুকুম। 

উ্জির। আর দেখিস, খবরদার। (দেন ওদিকে খায় না। 
( প্রস্থান।) 

মার্জ। মিনা সাহেব! ভোমার মার 'আমার কাছে প্মকৃবার 

কোনও দরকার কৰে ঠাসা বেশ জর হারেছি। 
বান্দা । শা জনাব | মাপনাকে ফেলে মেতে হুম নেই | 

মাজ। বেশ- হুকুম না থাকে, ভাভলে আমার কাছে বাল। 

বান্দা । ফকির নাহেব ! কোন মুলুকে আপনার ঘর ? 

মার্ড। সে অনেক দূর--এক হাজার ক্রোশ পথ ভার নাম 
চিন মুলুক। 

বান্া। ও মাল্লা! আপনি টিন মুলুকের লোক ? 

মার্জ। হই] বাকা! চিন দুল্কের পোক। 

বান্দা ও বাবা! চিন মুলুকে মাগুষ আছে 2 আমি জানহুম 

চিন মুলুকে টি থাকে, আর চিনের সাদী থকে । মানুব থাকে 
তা তজান্তুম না । 

মার্জ। হ্বা বাবা । চিনে মাভবও থাকে, মাটীও থাকে। 

বান্দা। তা আপনি চিন মলুকে কেন ৮ পন? 

মার্জ। নেখানে আমার জন্মস্থান । 

বান্দা। "৪ বাবা! আপনি স্থানে জন্মেছেন, সেখানকার টা 

ত! তাহ'লে খুব ঝাঁঝাল। তা মাটা কি আপনাকে গভে ধরেছিল % 

মার্জ। 'আরে ম'ল-এ বেটা ত এম্নি ক'রে জালাতন ক"র্বে 

দখছি, এ বেটাকে ত না থামালে চণ্ল্ছে না। দেখ বাবু আমার 



৫৪ বেদেরা। 
-্পপপপপপপপপপপপপপপ পাটা 

একটা ঝড় বেমার আষ্ে, সেট। মাজে মাজে চাগাড় দিলে বড়ই 

মুস্কিল। 
বান্দা । আহাহা--আপন'র আবার রোগ আছে । 

মাভ। বেজায় রোগ, আমার মাঝে মাঝে হাত প' ছোড়া 

রোগ হয়, লে যাও. _কাঁঠছ থেকনা, আমার,হাত পা সড় সড়, 

কারে সমান্ছে, দূরে গিয়ে চুপটি করে বাসে থাক। 
বান্দা । ভা আপনি দাওয়াই খাননা মেন? 

মাঞজ। কথ কয়োনা_কথা কয়োনা, এলো সারে যাও। 

বনা। এই সার যাচ্ছি, চি - 
ক.” । পি চা ॥ ভা হজ । ক ভাঙ্গিয়া ) এউ 

বানা | ৫ (লা 5 জা সু লকড পন হ ঃ য়েছে ? 

চর] ১১ বা ঃ / মার্জ। এই নবে আজ কিল মারা )। 
শা 

বান্দা। ( কিছুর সরিয়া গিয়া) আপনার এ রোগ বিৰম 

| এ রোগ ভি কিউতেই সারবে না। তবে মলি এক 

কাজ করতে পারেন, তাহ'লে সার্ভে পানে। 

মার্জ। বল তবান!! কাজটা কি-বল ত। 

বান্দা। আমানের সাজাবারও ওই হাত পা ছোড়া বো? 

হয়েছে । কৃতি দেশ থেকে কহ হাকিম এসে কত থাওমাই ছিলে, 

কিছ্েচই সে বোগ আরাম হ'ল না। আপনারা দুজনে ঘি একদিন 

পাশাপাশি সুদে থাকেন, তা ভালে একপিনের রর ঘঁতো- 

গুতিতে বেয়রাম সেবে যায়। 

মার্জ। এটা কোন বাচ্চা মিয়া 

বান্দা । এট খালেদান লাজয। 

মা । খালেবান রাজ্য? ইয়া আলা । তবু তে মে 



দ্বিতীয় অস্থ। ৫৫ 

বেমার আরাম হো গিয়া। তা মিয়া সাহেব! সাজাদা কোথায় 
আছেন ? 

বাল্গা। কাছেই--এই বাগানে আছেন, হুকুম নেই ব'লে 
দেখাতে পাচ্ছি না। | 

মার্জ। দেখান্ঠৰ হুকুম নেই ? 

বান্দা। ইহা ফকির সাহেব! দেখালেই উজীর সাধের 
চ্টার্দান যাবে। 

মার্জ। ঘিনি আমাকে রক্ষা ক'রেছেন, উনিই কি উরি? 

'বান্দা। ষ্টাছজুর! উনিই উজ্জির। উনি আপনাকে জোর 

টবে বিপণ থেকে উদ্ধার করেছেন, রাজার ইচ্ছে ছিল না। 

মা্ড। রাজার ইচ্ছা ছিল না? রাজা এমন নিষ্,র ! 
বান্দা। ভা নয়হুছুর! তিনি বিদেশী লোককে এ বাগানে 
[তে দেন না। রর পশা লোক এলে, রাজার ছেলের খবর 

০ দেন কোন মবিনেী লোক বাজার ছেলের কাছে না যায়। 
টুেই জ উজির সাহেব আপনাকে এইথ' নে বসিয়ে রাখতে 

উনাকে ব'লে গেছেন) এমন কি, এখান থেকে ওই খান পর্া্ত 
খ্ু়তে নিষেধ ক'রে গেছেন । 

 মাজ্গ। (উত্ত স্থানে গমন করিয়া ) এই থানে আস্তে নিষেধ 
ক্ীরেছেন? 
.. বান্দা। হা হুজুন! পেছন দিকে চাইতে পধ্যন্ত নিষেধ 

মার্জ। কোন্ দিকে-_এই পিকে ? 



৫৬ বেদৌরা। 

হা হুজুর! 

মার্ড। ওই যেখানে কতকগুলি লোক মাথা হেট কারে বসে 

আছেন? তার মাঝখানে ও যে এক যুব পুরুষ শুয়ে তছেন, 

ওইথানৈ? 
বান্দা। হা ভভুর। দেখবেন না- দেখকে না। 

মর্জ। আদ্ছা ভাই ! মনে কর--মআমি দেখছি না, আমি দুটো 

একটা প্রশ্ন কার, জবান দাও দেখি, কাছে এস--কাছে এস। 

বান্দা । হুজুর! আপনার সেবোগটা ? 

মার্ড। সেবে গেছে বাবা সেরে গেছে, গে সংবাদ ভুমি নিয়ে 
তাছেকি আর পোগ থাকে 2 এখন কাছে এসে বলত বালা! 

ওই যে শুয়ে আছেন) ওটী কে? 

বান্দা । উনি সাভাদা। আর বারা মাথা হেট কানে বে 

আছে, গা €মর9 1 এই রাজা দৃরেতগাছের তলায় বাসে আছে 

মার্ড। সাদার ন্মার্ুটা কিসে হাল? 

বান্দা। দেভচুর! আনেক কণা । সাজাদা স্বপ্নে খুবস্ু 

আগএরনাংকে দেখে দেও্য়ানা ভয়ে হেছে। 

মার্ড। ইয়া আল্লা! কেরা খোস খবর | 

বান্দা। ওকি হুজুর । আপনি অমন করছেন! কেন? 

সার্জ। ইরা আল্লা, ইল্বিল ইল্লা, কিলবিল কিল্লা, মস 

বান্দা। ও কিভসুর! সমন কার্ছেন কেন) এখনি আম 

গান যাবে। 

মার্জ। (নৃহা করিতে করিতে ) তোফা তোফা- বড়া থে 

খবর, আওরাং শেপ কে থাগ্া হয়া-বড়। খোস খবর ! 



দ্বিতীয় অঙ্ক । ৫৭ 

বেগে জনৈক ওমরাহের প্রবেশ। 

ওম। ঠেঁচায় কে-টেচায় কে? সর্বনাশ ক'র্লে-টেচায় 

কে? 

মার্জ। আমি, আমি, ইলবিল ইল্লা, কিল্বিল কিল্লা, ইয়া 

আল্লা । | 

ওম | কে আপনি ?£ গোল করবেন না-গোল করবেন না। 

বান্দা । নার ! চটর্খবেন না চট্টাবেন না, ভর হয়েছে তর 

হয়েছে । 
ৰ ওম | কাযা! ভরকি ভরকি? 

ৃ মার্জ। চাই ছু, টাই যু , খুচুমচু কাইকু-ফৌচ। 

বান্দা । জনাব! চিনে ভর, পেলেনখেলে। 

মার্জ। ভোয়াতহো, ইয়াসিকিয়াং, কোয়াটং, লি ভতচং | 

(ওমরা ওকে জাপটাইয়া ধর! ) 

ওম 1 ওবে বানালে । একি বিপদে পড়লরম, ছাড়ন  ছাড়,ন। 

মার্জ। সেলাম মিয়া সাহেব । 

ওম। সেলাম মিয়া সাহেব! 

মার্জ। ম্বাপনি কি আমার ওপর জুলুম করতে এসেছেন ? 

[. ওম। আরে আলা! জুলুম কেন_জুলুম কেন? আপনি 

ঝ্কটু আন্তে কথা কইবেন-মেহেরবাণী ক'রে একটু আস্তে কথা 

[. মার্জ। ভাম্ আপলোককা গোলাম হায়। 

ওম। ইসি বা মাৎ কহিয়ে জনাব--এসি বাৎ মাৎ কহিয়ে, 
ভু আপলোকক! গোলাম হায়। 



৫৮ বোদৌরা। 

মার্জ। হাম আলবাৎ আঁালোৌককা। গোলাম স্ায়। 

ওম। নেহি _নেহি,_হাম হায়-_হাম হ্যায় । 

মার্জ। ( অগ্রসর হইয়া ). মাপ মেহেরবান্, কদর দান, করম্ 

ফর্মাইয়ে | 

ওম। আপ মেহেরবান্, কদরদান, কর্ম ফ্রমাইয়ে। 
মর্তি। (অগ্র) আপ আলম্ দলিল, ইমতুল্লা, মসাল্লা । 

ওম। ( গশ্চাৎ) আপ আল্ম দলিল্তা, ই মতুল্লা, মসাল্লা । 

মার্ড। (অগ্র) আপ্ ইলবিল ট্লা, কিল্বিল কিল্লা । 

ওম। (পশ্চাং) আপ উলবিল্ ইল্লা, ।কল্ কিল্লা। 

মার্জ। আপ জোলা জুলুল্লা হায়, ছুনিয়াকা পরদাদার হ্যায়। 
ওম। আপ খুলু খুলুল্লা হার, ছুনিয়াকা রোশনিদার হায় । 

মার্জ। বইঠিয়ে, বইঠিয়ে | 
ওম। আপ বইঠিয়ে। 
মার্ভ। নেহি_ মাপ বইটিয়ে | 
ওম। নেহি__আপ্ বইটিয়ে। 
মার্জ। আপ। 

ওম। আপ। 

মার্জ। ( ওমরাওকে ডিঙ্গাইকা ) তব্ হাম্ ফুটিয়ে, আপ্ 

পিছাড়ি চলিয়ে। 

ওম] হা হা, ওদিকে ষাঁবেন না_ওদিকে যাবেন মা। 

বান্দা। গেল, গেল -গেল-_গঙ্ধান গেল। 

(প্রস্থান ) 
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পঞ্চম দৃশ্য । 

উদ্ান। 

সা-জমাঁন, উজীর ও ওমরাওগণ । 

সা-জ। উভ্ীর।, সে লোকটার উদ্ধার হল? 
উজীর। হা জ্াঠাপনা, আপনার কৃপায় তার উদ্ধা 

টায়েছে। 

সাজ । আমার কপায়, না তোমার কপায় £ 

উজীর। না-জনাব! আপনি গোলামকে হুকুম না ক'র্লে 

) গোলাম কিছুতেই হতভাগ্োর উদ্ধার ক'র্তে পার্ত না । 

সা-জ। তা তাকে কোথায় রেখে এলে? 

উজীর। বাগানের এক পাশে তাকে বসিয়ে রেখে এসেছি । 

কটু সুস্থ হ'লেই তাকে আমার বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা 
রেছি | 

) সা-জ। এখানে এসে পড়বে নাত? 

। উজীর। না জনাব! এখানকার থবর সে কিছুই জানে না। 
সাজ । দেখে, সাবধান-- এখানে যেন সে কিছুতেই ন। 

সে । এসে, ছেলের এরূপ অবস্থা দেখলে দেশ বিদেশে সে খবর 

ক'রে দেবে। 

উজীর। না জনাব! সে লৌক এখানে আম্বে না। 
সা-জ। তার বাড়ী কোথায়? 



রর বেদৌরা । 

মার্জমানের প্রবেশ । 

মার্জ। আজ্ঞে, জাহাপনা ! চীন দেশে। 

সচজ। উজীর--উদ্গীর ! 

উজীর | হী'হী, চ'লে যাও-_চ'লে যাও। 

ওমরাওয়ের প্রবেশ । 

ওম। এইও--এইও-পাকড়াও-_পাকুড়াও। 

দা-জ1 উজীর! তোমায় জ্বাব নহি কর্তে হবে। 
উজীর। হা হা চলে যাও--চ”লে যুগ । 

ওমরাওপণ। হা হা, উধার -উধার। 

বান্দার প্রবেশ । 

বান্দা । হী হা, কাছে যাবেন নাঁকাছে যাবেন না, ভও 

হয়েছে চীনে ভর। 

সা-জ। আল্তেদাও। কি বলতে চায় শুনি। 

( মাজমান রাজসমীপে গিয়া ) 
মাঞজ। জনাব! গোলাম সেলাম করে। 

সা-জ। কেতুদি? 

মার্জ। আমি একজন মোলাফের, দৈববিপাকে সাগরে পাড়ে, 
ছিলুম। এই জনাব ামাকে উদ্ধার করেছেন । বাসে বে 
উপ্লুম, আপনার পুল বড় কগ্র। আমি মাপনার পৃহ্ুক একবা?। 

দেখতে ইচ্ছা করি। গোলামের বিশ্বাস, াকে আরোগ্য কারা 
পার্বে। ্ 

সা-জ। পারবে? 

উজীর। পার্বে? 



তীয় ম্মঙ্ক। ৬১ 

মার্জ। একবার আমায় দেখছেদিন | 

সা-জ। বেগ, তা পিভয়,। 2 হ'লে বুঝ কচ ঈশ্বর আমার 

জন্য তোমায় সাগরে (নিশেদল কারেছেন। 

মার্ডচ। জলাবদের একটু অভ9।০০। ৬০৩ হবে। 

সা-জ। বেশ, সকলে এখান থেকে কারে এল । 

মার্জ। (জনাপ্তিকে ) ই তুমিই বনট-সে সবার সেরা 

সুনবী, তুনি সবার খরসেরা সুন্দর ; সে পুর্ব গথনের উরি ছবি, 
ভুমি পশ্চিম গগনে নন্ধ্যর্টিগ»ভুমিই বটে । 

গীত । 

সেযেকুপে গুণে অহুলনা। 

দের আছাতল যাতনা সহিবে। 

অপরাধ কার বহন | 

নিরাশ ক্ষোলছ্ছো চোখের জল, 

চরণ বিধি নয ধব০, তল, 

কে পেয়ে ফুল দুরে মেলে হো! 

শু বল ক্ষুধা গেলন!। 

পাশ নিরুপমা সোণার প্রতিমা, 

ধরি ধার ধর হ'ল ন' ॥ 

কম। ভুমি কেছিয়া? 

মার্জ। আপি নিয়া! কি আর বাল্ব? সাজাদা। এক 

জায়গায় থেকে হা ভতাশ করলে কি স্বগ্রের ধন মেলে? তার জন্ত 

দুনিয়া ঢু ড্তে হয়-_সাগরে ঝাঁপ থেতে হয়, পাহাড় থেকে পড়তে 

হুয়--এক জায়গায় শুয়ে আকাজ্ষার ধন মেলেনা। এই নাও 
৬ 



৬২. বেদৌরা। 

সাজাদা ! তোমার আংটা ফিরিয়ে নাও-রাজকুমারী বেদৌরা 
অযোগ্য পাত্রে আম্ময়মর্পণ চারেছেন । 

কম। যাকে তুমি স্বর্গীয় দুত! 

মার়্। স্বগীয় দূত নই-_বেদৌরার অন্নুচর | সাজাদ;! বেদৌরা 

ভোমার জন্য শোকে মৃত্তপ্রায়। তুমি কি কুলকামিনীকে গৃহ্ন্যাগ 

করে ভোষার কাছে আনতে বল? এই কি হোমার প্রেম ? 

ক্ম। ্ কর-_আমি. অজ্ঞান, ভাই কিয়া ঢড়ে তার সন্ধান 

না ক'রে এ স্থানে বাসে, হা হুতাশ করেছি । খবেদৌরা ! প্রাণে 

চাটি কোথায় তুমি £ 

মাড। উতলা হবেন না, রাজকুমার! উঠুন আগে প্রক্কতিগ 
হ'ন। হলি তাকে পেতে চান তাহলে আগে প্র্কতিস্থ হান 

জো তর ব্ছদুর চিন মুলুক। 

রঃ ১ এ ০২৭ রি ররর হারল রর কম। আম আপনর গোলাম, আপি দেখান নায় হবেন 

কিস » ১৯ *০ ০ রি নি ন্ সা 29597-8- নিক চি ০০, রি 

[সইখানেই যাব 5 হরণ কারে নিষে যেতে চান, তেমনি কারে যাৰ 

দাপনা পুন সম্পূণ আহবাগা লা কারেছেন। 
টি ৰা $ ৯৮০ ৯, 17 - 

সাচ। আশ্মা, মআশ্চযাত পুশ! কান তাস হয়েছ? 
৮ ৰ 

টা নিন তা শেঠি বন [ না হাহা পুলা) গরু লা সম্পৃণ 2% ৯ যেতে 

ব্যাপার আবি জীবনে কখন ও দেখিনি । 

ম্গ। উজির! তোমার জন্যই পু মামার আলোগ্য লাই 
কারেছে, হুনি এই সাধু পুরুষকে এনে না চালে আমার ছেলে 
58৮1 
।কৃছুতেহ প্রাণে বাচজ না। 



দ্বিতীর্ অঙ্ক | ৬৩ 

উজীর। মিয়া সান্েব! তুমি ঘে কাধ্য করেছ, তার যোগ্য 

পুরস্কার দেবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তথাঙ্গি +জাহাপানার হ্গে 

আপন্তাকে কিছু পুরস্কার নিতে অন্ুভ্বোধ করি । 

মার্জ। না. উজীর সাহেব ! পুরস্কা সামি চাই না,*আপনি 

ভুলে গেছেন - আপনি আমার জীবনন্বান্ডা । 

কম। উজীর ! তুমি এই মুহূর্ধেই সমস্ত সহরে আনন্দোৎসবের 
ঘোষণা কর। গরীব ফকীরকে খয়রাৎ কর! এস মিস সাহেব__ 
॥ 

সঙ্গে এস। উজীরযা বলেছে ষথার্থ। তোমার গুণের পুরস্কার । 
] 

নাই । 

১ পপ জনি 
| না উজীর | 

সাজমানের প্রবেশ । 

সা-জ। উজীর। 

উজীর। গোলাম হাজির, হকুম জাহাপানা। 
সান্জ। ছেলে ত আরোগ্য হ'ল, এখন রোজ রোজ নতুন নতুন 

প্ননাতে যে প্রাণ ঘায়। 



৬৪ বে্দৌরা। 
পে 

উজীর। এখন আবার ক্ষি বায়ন! হস্থর ! 

সাজ। বপ্লে্মামি শীকারে যাব। 

উজীর। এও কি একটা« কথা-ছেলেমানুষ। 

সা-জ। সুরত 

উদ্ীর। না না -আজকাল শীকার কিছুতেই হ'তে পারে না। 

স-জ। পারে কি? 
উভীর | : €কছুতেই হ'তে পারে না। 

সাজ | বেশ, তাও ঘদি যেতে হয়, তাঁভ'লে লোক সঙ্গে নে। 

উজ্জীর । একে শাকার, ভায় আবার এক ! 

সা-্ভ।  একা,, বলে গোলাম টোলাম কাউকে সঙ্থে 
সদ ক। সপ 
পজাসল ৬1 1 ১৬৪ 5) 

উজান। আরে আল্লা? 

জ। এস ভাই, তুমি বোঝাবে এস। 

কুম | 

নু 

৪11 | 
[ প্রস্থান । 

দি রি ” ঞ ৯... ২০৯ 

উপ । এও লোধ হয় সে পিদেধার চাল। নইলে ভগাং 
নি পৃ ৃ ৃ টানি ০ লে 

শকাল করতে সাজালার এত আগহ ভাল কেন? শীকারে? 

ছল কাদে সারে পড়বে না ত5 সাঙ্গাদার স্বপ্ের মঙ্গে এই ফকীরের 

কোন সধূ্ধ নেইত। 

না্ড। উভ্ভীর সাহেব, সেলাম । 

উচ্ার। সেলাম মিস সাহেব! 

নার্দ। বেগাপদী মাফ, হয, আমি হুকুম না নিয়েই আপনা? 
কামরার প্রবেশ কার্লুম । 



 উল্লীর। আরে ভাই! ,এ তোমার ঘর, তোমার দোর । রাজা 

তোমায় ভালবাসেন, রাজকুমার তোমায় ভালব্দেন। 

মূর্জ। কিন্ত আপনি বাসেন নঠ। 

উজীর। এক কথা, একি কথা । 

মার্জ। আপনি আনাকে কিছু কিছু ্ন্দেহ করেন । 

উজ্জীর। আরে 15 

নার্জ। হয় ত গ্রনে করেছেন, এই যে রাজকুমার শ্রাকার 

করতে চলেছেন, ৯৪ হয় ত আমার কথায় । 

উজার (হা ) হ্তা হা।ওটা কি জান 

মার । আজে: টা জানি আর নাই জানি, তবে এটা জানি 

'য, আপনি আমার জাবশবাতি। 

উজীর। খোদা কারেছেন খোলা কারেছেন। 

মা । তা সেয়ে করুন, কিন্ক আমি আপনার কেনা গোলাম। 

ডঙ্গার। বছ্তত নেহলকাল্তে নেই । 
০ 

মার্জ। কিন্তু আমি বড় তখ, আপনি আমার উপর সন্দেহ 
হরেন। 

ূ উলজীর। আছে না না এএ৪কি একটাকথা । 

| মার্ত। হচ্গৃত নে কারেছেন নে, শাকারের অছিলা ক'রে আমি 

জাদাকে নিয়ে ভেলে গাডিওখ | 

| উজীর। কেন-লি দুখে? আওরৎখ হ'লে ভাগ্বার কথা 

এল বটে। 

মাজ। তা হালে সাজান কি জীবনে শাকার করবে লা? 

উজীর। আলবৎ কব্বে। পাখীটে পক্ষীটে, হ'ল বা ছিপ 

্ৈ কইটা মাগুরটা । 



৬৬ বেদৌর]। 

মাজ। হু'লবা সা একটু এগিয়ে গিকে ছাগলট| ভেড়াটা । 

উীর। হা'কু মার একটু পেছিয়ে এসে ই'ছুরট। ছু'ছোটা। 

মার্জ। হ'ল বা টপ ক'ব খানিকটে ডিডিয়ে বাঘটা দিঙ্গিটা। 

উজীর। বাঘটা, দিঙ্ষিটা ! 

মাভ। আছে হ। জনাব ! কি একটু মাঝামাঝি থেকে হরিণটা।, 

প্রজাপতিটা । 

উজীর | . প্রজাপতির মতন চেহারাটা, *খরিণের মতন চোকটা 

মাজ 1 হ'ল চংহের মতন মাঝাটা । 

উজ্ভপ । তা একথা আমায় আগে বসনি কেন ॥ 

নর্জ। জন'ব , আপনাকে না বললে দে বেইমান হব। 

উলীর । ভা হালে ত ভাই, ভুমি এরাজোই রক্ষাকর্তা। কি 

রি 
মার্জ। কিছুদূর 
৯ পু ৩৬ উজার লিগদের ভয় নেই ত? 
ফা । ভ্রনা, পুদ্বূই লখালিচি জায় জাপিনা | হোল মাচ । ভনাব, প্রকৃত বলছি আমি আপনাকে কেনা গোলাম 

টির রে রঃ রাড 4: ৯, 7 2৭, ৭ শ (এটিও আপনার কাছে কিছুই শোপন কারব না । কিছু মে বিপদের ভি 
৭ 0:75 গু নে 

নই, একবা বলতে পারি না। সাগরের ভলা থেকে মুছে 

তুলতে একটু আধটু বিপদের ভয় আছে বষ্টকি। কবে ভঙ্গ ঘুক্ে 

কাছে নয় 

উজার । বুঝেছি-বিপর পাণে দেতে আগাতে | 
৮ 

মাছ। আছে হা ভনাবর তিনে হাক যে বড় বেশি, তা নয 

ককারিলিশে যাব । 

উদ্গাঃ। ভাই! তুনি ঈশর-গ্রেরিত দৃত। ঠুমি আমার গেল 



ভুতীয় অন্ক। ৬৭ 

মার্জ। দঘেকি জনাব, 'আমি অপনার 'গোলাম। 

উজীর। কিন্তু কার্যে যে সফলতা লাভ ক"ধবে, সে স্বন্দরীকে 

যে পাওয়া যাবে, সাজাদার যে পছন্দ হবে, এ বিষয়ে তোমার বিশ্বাস 

আছে ?' 

মার্জ। মাদ্দে, জনাব! খোদা জাগে থাকৃতে সব কাজ 

গুছিয়ে রেখেছেন । আমি দেইথান পেকেহ এসেছি । রাজকুমার ও 

যাবার জন্য ব্যাকৃল হজ্ঞছেন। ূ 

উজীর। ঈশ্বী। তোমার অপার লীলা ! একি আম্চর্চ্য ঘটনা । 

কিন্ত সমস্ত ঘটনাট। জান্ছত পারি কি? 

মার্জ। জনাব, আপনি পেড়াপীড়ি করলে বাধ্য হ'য়ে গোলা- 
মকে বলতে হছে। 

উজীর। কান্ত নেই, কাজ নেই-এই জেনেই আমি সম্থষ্ট) 

জান্বোই ত। 

মার্ডা তা হ'লে মুগযা ? 

উজীর। আবার সেই কথা! আমি আর কোন মতেই বাধা 

দেবে! না। 

মার্জ। ভা হ'লে, সেলাম । (প্রস্থান, উজীর প্রস্থানোদ্যত, 

'অন্য দিক পিয়া সংজমানের প্রবেশ )। 
. উজীর। একি জনাব, আবার ফিরলেন যে? গোলাম এই 

গ্রাচ্ছিল। 

. সাজা । না থাক্। যাবার যখন গৌ ধরেছে, তখন বড় পীড়া- 
মি ক'র্পে হয়ত আবার হিতে বিপরীত হবে। তা হ'লে যেতে 

ধন ইচ্ছা করেছে, তখন যাক্। 

উজীর। আর শিকারে মনটা অনেকটা প্রকুল্ল হয়। চারিদিকে 



৬৮ বেদৌরা॥ 

নজরটা ছড়িয়ে পড়ে, “হরিণটা? ভেড়াটা দেখতে দেখতে গাছটা 

পালাটা, হ'ল কথাটা, হ'লবা 'ঝরণার ধারের ফুলগাছটা, হয়ত 

সেখানে খোদা যদি করেন__ 

সাহজ। খুবসুরৎ অ[ওরৎ্টা__ 

উজীর। এই এই ।-- 
সা-জ। ঠিক ব'লেছ-_বাধা দেবনা । তাহ'লে সাজাদা কি কি 

চান্স, জেনে ঘোঠাড় করে দাও। 

উজীরধ এখনি নিচ্ছি। 

সা-ভ। কিন্তু ঞ্কেখ, একদিনের বেশা ধস থাকতে পাবে না। 

উভ্ভীর। অলব্হ। 
ক 

দ্বিতীয় দৃশ্য । 

*কমরলজমান | 

কম। আনি বালে সথা গেল কোথায় 2. এই কনের ধারে 

এই চোরাস্তার গপরে বদিয়ে সে গেল কোথায় 2 আর যেআমার 

এক লহমাও পদে অপেক্ষা কারছে ইচ্ছে করছেনা | কগন 

বেদোরাকে দেখবো! তার জন মিপ্যা কথায় স্নেছময় পিতাকে 

ভুলিয়ে যে চালে এসেছি একবিন থাকবার নাম কারে চে 

এসেছি, আজ ঠিন দিন। যে পিভাঁ আমাকে এক দণ্ড না 

দেখলে "ছুশিয়া অন্ধকার দেখেন, তিন দিন ঠার কাছ ছাড়া; 



অঙ্ক । ৬৯ 

[ণ ধারণে সক্ষম হবেন ! কবে 
প্রাণমদী" বৈদৌরাকে সঙ্গে 

শর" দেবো 1 আর যে বিলম্ব 

[লে 17 

মার্জমানের প্রবেশম 
মাজ। এই যে ঞসডি। 

কম। একি, সোমার হাতে রক্ত কেন? 

মাজজ। খুন কাবেন। 

কম। পেকি 1-এরই মণ কাকে খুন কারলে? 

মাজ। যাক, বসে আছেন, বেশ কারেছেন । কোথায় আবু 
স্ব 

হাত ধুই ; সাপনার এই বাহারে পোষাক, এইতেই 

চিনির 12 ঠ কম। এক! এটুমিকি কার্ছ ? 
গু 

মাজ | প্রেমের ফাউ কাঙাটা আনে থাকত লেরে নিচ্ছি । 
পপিবীত করতে খেলে, কিলোকিলি, মারামারি, খুনোখনি প্রতি শট চে ঞ 

নানা ভাতা প্রকরণ আছে, সেও এলো আছো থাকতে সেরে 

্টীলে, পরে আরে ঘটবেনা, বুঝেছেন রাজকুমার । 

কম। এসব তুমি কি বান্ছ? থুন কিগ 

মা । খুন এমন কিছু বিশেষ বন্ত নয়। গলায় ছোরা 
গিয়ে-আড়াইটা পেঁচ দিয়ে দেহ হ'তে মাথাটাকে আলাদা 
| হাহা, টানবেন না-টান্বেন না, বুড়ো আহলে এখনও 
নকৃটে বৃন্ত লেগে আছে, মুছে ফেলি মুছে ফেলি ।--বস্--এই 

সাবার প্রশ্ন কার্ধা মাবস্ত করুন, আমি জবাব দিতে থাঁকি। 



৭৬ বে 

কম। এ পোষাক তন 

মার্জ। গেঁলই ত! দু ছে 

প্রীটে যাবে না। 

ফম। ছুটো খুন | 

মার্জ | একটা মঃটা ন 

অম। ডকাতের সঙ্গে লড়া, 

মার্জ। কিছু না, নিরীহ ভদ্রল্যক--আমাদের উপকারেই 

লাগৃতো, কোনও হ'ত না। 

কম। খুন নিত্য রহস্য কর, তুমি কিরকম মানুন ! 

মার্জ। নিরীহ | জি পরাস্ত কয় না। যখন ভাবী ফি 

হয়, তখন টি ভি ভি কলে, আব পা ছ্রৌড়ে। 

কম একি 1 ছেড়া ছটে'কে মেরে ফেললে ? 
নে ০ ক খালি ও স্ধভা) ১ তক তর ১] 

হা রা ] লতা বত তচোত দানে নানন রি ০9. | ৭ 

কম। মেতহত নপি ফেললে, ভবে সঙ্গে আনলে কেন ? 

মার্ড। মারবো বালেই 

বেদৌরার প্রেমে উন্মাদ | আমি এসনও উড হষইনি। পির 

কাছে আপনি হবু একদিন বাইরে থকৃবার ভকুম শিমে তমেছেন | 

কিন্তু হ'ল তন লিন! আসন কি মনে কাবেছেল) পিতা শা 

নার চুপ কারে বাসে আছেন | দ্নিযা টাড়ে আপনাকে খুজে 

আলবার জন্তা এতক্ষণ চারিলিকে শোক চটে । মাপনি £ 

তাদের হাত 'এিয়ে বেত পারবেন লিশ্বাস কাবোছন 

কম। তাইত । নইলে উপায়? 

ম্ড। উদার ৫5 কারল্ম । পোড়া চটোকে মে [লি জোটে 

করো টুকরা কারে হাড় আর নাস চারিপিকে ছি? 



৭১ 

রে ফিরে যাবে। 

কম। সথা, তোক্ছার বুদ্ধর বলিহারি । 

ৃ মার্ড। কি তল), 76 ভাল, দুরে ঘোডারজ্তায়ের শা ১ 
ূ 
চ্ছি। পোষাক খুলুন, পোষাক খুলুন, বুনি আপনাকে ধরাতে 

€ 

[স্ছে। পোষাক খলে ওই মুখের বনে ঢুকে বাপার খানা 

(দখা, চলুন 1-- 

| (পোষাক বাধিয়া প্রস্থান ) 

রকিগণের প্রবেশ 
১ম নুঙ্গী। চারিপিকে বন্দিকে হাড় নিশ্চয় কোন 

ত মেরেছে 1 ৭ 

ৃ রঃ টক ররর 0:22 পনি ৃ মিনি ২যব। ডাকতে নয়, বাঘে মেরেছে; মহলে মাথা দেখতে 

৩য় । ওরে ভাই? দুরে সাজালার ঘোড়ার মতন একটা 

ডান মাথা পাড়ে রয়েছে । 

সকলে। কই কই। 

|১ম র। ওরে! এক্িবে। 

চিকলে। কিনে কিবে 

৭ র। ওরে সর্বানাশ হ'য়েছেনে_ সাঙ্গাঙ্গার পোষাক পণ । 



শক্ত 1 ভাহ রে ৭ শবে এজে মার ৯ দের 1] গুরে 

কি হালে? হাঁ এখান) কি কগছালে &. 

 ১অক্স। শৌধাক নিজে ঘরে উল তাঁর কিবধ শেষ! 
সক্চলে ) ওকে সপ কেমন কাকে | 

৬ গণের প্রবেশ | 

বাই দেব জর জহরীকালন। 
য়োন! পেছন পানে পাক্েনাকো স্থান । 

হোক ন1 দেশ চেনা অচেনা) 

প্রাণ ঢেলে ঘাও সটান তেসে, 

বর সুখে সোগার দেশে এটান রবেন! | 

ফিরুলে তো প্রাণ পাবে না, তুফানের ভর লযেনা। 

 ফির্ধে ন৷ আর কুল মাদ ॥ 



রল্পেত দন মার নে হাকবে শা? 

মার্জ। ক্যামি (পনার পেন পেছন থা বোস গানে 

যান] কেননা, এখানে আমাকে সযাই দেন ভাড়ে আাপ- 
রং রর, হানি স্থে লাচর। রা! ওবাণ জে ছির্, &। 

রে; নে রর হন ১ 

বত জল দেখা দামি ,নিকে খু 

'র্ব। নদশোণ গা বিন, আগে কর সিদ্ধ হাক, সেলাম, 
যানের প্রস্থান। 

গ। বগি ক জল্দি 
ও, জল্দি আও । পাও রাখে পটব বিবি, ভুড়ি রাখে রহমন, 
1 রাখে বিশ্লিক! বাচ্ছা, জান: রাখে চন্মন্। * জল্দি আও, 
দিআও। ই ছা লন) হি তম এ জে 
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বাত গার 

 বেছৌরা। দেখতে দেখতে এক বত্মর অতীত হয়ে গেজ, তবুও 
পা এ্রকধিন--এক ওক বখসর) প্রমনি একবৎসর 

কাম, আর কেমন স্বরে দৈর্য ধরি। এই স্যানা 



৭৬ বেদৌর। 

জনৈক বান্দার প্রবেশ । 

বান্দা। সাজাদী! স্মাবার একজন হা এসেছে--সে 

আপনাকে চিকিৎসা ক'র্তে চায়। 

বেদৌরা। ক্যা!" আবার কোন্ হতভাগ্যকে মৃত্যুতে আহ্বা' 
করলে? 

বান্দা৭" সে বাস্তবিকই সকলের চেঁধে হতভাগ্য । ভীহাপন 

তীর রূপ দেখে, তার মুখের কথা শুনে, তার এলেম দেখে এই 

মুগ্ধ হয়েছেন যে, ততীকে নিরস্ত কর্বাঁর জন্য অনবরত চেঈ। 

করছেন, কিন্ত কিছুতেই সে নিষেধ শুন্ছে না । জীহাপন। অমণি| 

অমনি কাকে অদ্ধেক রাজ্য দিতে প্রতিশ্রুত হচ্ছেন, ভাল স্থুন্দনী। 

এনে বিবাহ দিতে চাচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই কার গোঁ ফেরানে 

পারছেন ন!। সে বলে-_ আপনার কন্তাকে যদি আমি মারোগ 

ন1 করতে পারি, তাহ'লে আমার জীবনই বৃথা! আমার বিদ্বা- 

শিক্ষা যদি নিক্ষল হয়, ভাহ*লে প্রাণ বেখে প্রয়োজন কি? 

বৌদারা। তাহ'লে ত বড়ই বিপদের কথ ! 

বান্দা । বড়ই বিপদের কথা? ভ্ৰীহাপনা থেকে আরম্ভ ক? 
বান্দার! পধ্যস্ত তার জন্তে ছুঃখিত। 

বৌদারা। দেখতে কি বড়ই নুন্দর 1 

বান্দা। এমন সুন্দর সুবাপুরুষ চীনরাজ্তো নেই, চীন কেন - 

বুঝি ছুনিয়াতেই নেই। 

বেদৌরা | তিনি যদি লা হন-_-আমার নদি সে শ্প্পের ধন ন 

হয়, তাঁভ'লে কি ঈশ্বর! আবার এক নিরপরাধের মৃতার কারণ হং 

বাকা । তাহ'লে তাকে এইখানে নিয়ে আদি? 



ভূড়ীয় অঙ্ক । ৭৭ 

বেদৌরা। কি বলব!) 

বাদ্দা। সে ব্যক্তি আল্বার জন্ত ব্যাকুল হয়ছে । বলে-_ 

'মামাবু বিদ্যার পরিচয় না দিয়ে আমিঞ্সার একদগ্ডের জন্যও স্থির 
হ'তে পাচ্ছিনা । তাহ'লে তাকে আনি ?, 

 বেদৌরা। দেখু, এতে আমি কোনও কথা বলতে ইচ্ছা 
করি না। জীহাপনার যা ইচ্ছা হয়, তাই করুন। 

বান্দা । যো হুকুদণ 

বেদৌরা। কি বিপদ! দেখতেও ইচ্ছা করছে, আবার সাহস ৪ 

হচ্ছে না। আমার ঘদি* এতই ভাগ্য হয়, প্ঈশরের দয়ায় বদি 

তিনিই এসে থাকেন, তা হ'লে আমার আাংটা ত তিনি দেপাছে 

পারেন, দূর থেকেই তভিনি আপনার পরিচয় দিতে পারেন । 

বা। কি হুকুম সাজাদী ? 

বে। দেখ. বান্দা, তুই জাহাপনাকে সেলাম জানিয়ে বলিস খ্ক 

সি 

যদি কেও সাাদধাকে আরাম কার্তৈ পারে, ভে সাজাপাকে না 

দেখে দূর থেকেই তাকে আরাম কারবে। দে সাজালীকে দেখতে 

তার, তার কেভাবে সাজার্পীর রোগের নাম নেই, নইলে কতক- 
গুলো হাম-বড়। মুখ হকিমের মৃত্রা দেখতে তিনি আন ইচ্ছা করেন 

না| 

বান্দা । যো ছকুম! 

€ প্রস্থান ) 
বেদনা । হা জঈশ্বপ! একি নিত্য নুতন: বিপর্দে আমাকে 

নিক্ষেপ করছ! আর এরূপ কত অভাগ্যের বৃত্যুর কারণ হব? 

অন্ুভাপানলে আমার হদয় যে পুড়ে ক্ষার হ'ল। আর যেখাচ্তে 

ভাল লাগে না। কেন বেঁচে আছি? সেকি আছে? "নান! 



ণ৮ বেদৌর|। 

থাকবেনা কেন? 'ম'র্ব কেন? 'তাকে একবার না দেখে ম'র্ব 

কেন? কি ওপরাধে মর্ব? তাকে দেখেছি, তাকে যে প্রাণ 
দিয়েছি, সে না বললে কেন মার্ব ? ওরা মরে, তাতে আমার 
অপরাধ কি? 

গীত 

সাধ ক'রে সে যেরে মরিতে এসেছে । 

 ঙে বুঝি মরণ পাশে, স্বখের আশ পৈয়েছে। 

প্রাণ ফেবছিতে নারে, £ 

সে কেনরে প্রাণ ধরে 

সংসারে আসিতে ভারে ( কে) পায়ে ধরে সেধেছে। 

যে করে মরণে ভয় তারোত মরণ হয়, 

সেধে যে পেয়েছে হরণ, 

সেত জলে জলে মিশেছে ॥ 

পঞ্চম দৃশ্য । 

চীনরাজা,-দরবার | 

কমরল জমান ও পারিষদবর্গ । 

রাজা। এখনও ব'ল্ছি বালক! ক্ষান্ত হও, তোমার সুন্দর 

ূর্ি দেখে, তোমার মিষ্ট কথা শুনে আমি বড়ই সুগ্ধ হয়েছি 
পারি, গণ। জনাব, আমরাও হয়েছি । 

রাজা । দেখ, তাই জামরা সকলে তোমাকে নিরম্ত কর্ছি। 

পথে 'আস্তে আস্তে যে সব মুণ্ড ঝুলতে দেখেছো, সে সমস্ত 



স্তীয় অস্ক। ৭৪৯ 

তোমারই ন্তায় উন্মাদের সা! তারাও রাজকুমারীকে আরোগ্য 

কর্বার সম্পূর্ণ সাহস দেখিয়েছিল, কিন্তু সকলৈই প্রাণ বিসর্জন 
দিয়েছে । তাই বলি যুবক! ক্ষান্ত হও ।__রাজ্য চাও, তোসায় 

রাজ্য দিত প্রতিশ্রুত হচ্ছি! কিন্ত না পারলে জান নেবো। 
তোমার জন্য প্রতিষজ্রী লঙ্ঘন কণর্তে পারবোনা । 

কম। আদি রাজ্য চাইনা, আমি রাজকুমারীকে রোগমুক্ত 

দেখতে চাই। নইর্সে'আমি জান দিতে প্রস্তত। | 

রাজা। মৃত্যু তোমাকে আহ্বান ক'রেছে, আমি কি ক'র্ব। 

বেশ -তবে অপেক্ষা কর, বান্দা ফিরুক। 

কম। কজ্রাভাপনা ! বিলম্ব সয়না । 

১ম পারি । না, এ গেলো--একে আর বীচান গেল না। 

২য় পারি । এটার মতন পাগল একটাও আসেনি। 

১ম পারি । এটা বোধ হয় গলায় দড়ি দে মর্তে যাচ্ছিল। 

মাঝখান থেকে রাজকুমারীর সংবাদ শুনেছে, তাই একটু স্থথের 

মরণ মরতে এসেছে । 

কম। জাহাপনা ! না হয় অনুমতি করুন, আমি এই স্থান 

থেকেই শক্তির পরিচয় দিই । 
রাজা । “পার? 

সকলে। পার? 

কম। নিশ্চয় পারি। 

রাজা । কিন্তু তা না পার্লেও, জান যাঁবে। 

বান্দার প্রবেশ । 

রাজা । কি খবর বান্দা? 
বান্দা । জনাব! রাজকুমারী বলেছেন, যে তারে আরোগ্য 
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(মাছ! নের বেশ ) 

০4 ৬ ৃ নাত । পাজাদী ! পেখেছে।? 
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রি ৯ পর ৪ পীর ০ নু ২-১ ৮ ধ নক চু রা দে রি ৃ 

বদের । জাই তামার ক্রয় আন হারিবন জি 

স্পয়েছি । 

পুজা কে মাখন । 

মাজ। হ। গন৮:! তপন 

রাজা। তুঁমি--কুমিও কি এবটগ! জীন? 

(স। এ খে অনূতথ্যাপার 1, 
ার্ত। খোদার ছুনিয়ায় কিছুই অন্ত নেই টি সটটের 

মিলন আবার সধার আগে ভেসে ওঠে। 
ক নক 

আবরণে দোর আঁধায়। 

ীরে ধীরে ফোটে পিরীতি ফুল 

মেঘের বরণে ঢাকিয়া গা) 

পিরীতি চলে গো টিপিয পা 
| ছুরে করে অভিসার। 



পক্ষেয় পথ অতিক্রম ক'য়ে এলেন। আর কতদূর 'আমাদের সঙ্গ 

যাবেন? 

বেদৌরা। দি মি রস বার ৭ ক'রেছেন। 
আর কেন? 

. বাজা। না, আর অধিক দূর অগ্রসর হব না। তোমরাও 

আজকের মতন এইস্থলে বিশ্রাম কর। কেননা, এছন দগিগ্ঠ ছায়াময় 
সুজল সুফল প্রান্তর তোমর| আর বহুদিন পাবে না। পথে নানা- 

রূপ কষ্ট হবায় স্ভাবনা। সুতরাং এই মনোরম স্থলে আজকের 
মতন বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে-ফাল পরাতে আবার বাত্রা,কর। বরাবর 
এই পথ ধ'রে গেলে সাত মাস পরে এবনি উপদীগে উপস্থিত হবে। 
সে স্থান থেকে যদি জলপথে যাও. তাহ'লে তিন যাসে খালেদান 

গে পৌঁছতে গানে বি নগরে গেলে, আর এক বসুর 
আমি খুলপঞ্চে তোমাদের পাঠাতে ইচ্ছা! করি না। 

| জার্মান পরম রালু। ছিনি তোমাদের 
গে হালের বস বারে দি পারেন । 



কম। আমি আশ্মীনস রী্জীর বাম গুবেছি। শুনেছি-তিনি 
আমার পিতার ব্ধী। 

রাজ! । বেশ বেশ-__তাহ'লে ত ভাঁলই হ'ল। কি করব, এখান 

থেকে খালেদান হ্বীপে জাহাজ যাবার স্থবন্দোবস্ত নেই। না হ'লে 
এইখান থেকেই ব্যবস্থা ক'রে দিতুম। 'যাক্, তঁবে আমি আসি। 
সন্ধ্যার পূর্বেই আঁমাকে নিকটবর্তী নগরে পৌঁছিতে হবে। তোমাকে 
ছাড়তে আমার বিন্দুমাততও ইচ্ছা ছিল না। কিন্ত কি কার্ব,*তুমি 

পিতীর দারুণ পীড়ার স্বপ্ন দেখেছ ।' পুক্রবৎসল রাজাকে 'শোকাতুর 
ক'রে চ'লে এসেছে । বার দেখ মা! না সুঝে তোমার উপর 

অনেক অত্যাচার ক'রেছি। 

বেদৌরা। সেকি, জরহাপন! ! আপনার বাৎসল্যের কি 

তুলনা আছে। বথার্থই আমি উন্মাদিনী হ'য়েছিলুম, আপনি তার 
প্রতীকারের ব্যবস্থা করেছেন, নইলে ছ্ ত আমি. আত্মহত্যা 
ক'র্তুম। | 

রাজা । 'একবৎসর সেখানে থেকে আবার কিন্তু তোমাদের 
আমার কাছে আস্তে হবে। 

উভয়ে। যথা আজ্ঞা । 

রাজ! । আর দেখ বেদৌরা ! (অন্তরালে লইয়া ) এই কোমর- 
বন্ধটা! সঙ্গে রাখ। এর সঙ্গে একখান! তাবিজ বীধা দেখছে ? 

এটাকে অতি সাবধানে রক্ষা ক'রো। তোমার ধর্ধভাই মার্জমান 
এই তাবিজখানি দিয়েছে । বলে দিয়েছে-_যতদিন এই তাবিজ 
তোমার কাছে থাক্বে, টিভির জনি রও 

বেদৌরা । খা আজা। 
রাজী । আসি বাপ্, তোমাদের মনল হোক। (প্রহথাদ) 

৮ 



খানাপিনার ঠিক], করে, তত তক | 
বেদৌরা। বাবার ইচ্ছা নয় যে, তিনি আমাদের সঙ্গ ত্যাগ 

করেন। | 
কম। তা কি আমিও বুঝতে পারিনি বেদৌরা ! 
বেদৌর! । বাবার: ইচ্ছা-_যেন কোলঞ্জে ছিড়ে প্রাণটাকে 
আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। 

কম। «কি ক'র্ব বেদৌরা! পিশ্তার কাছে অক্ৃতজ্ঞতার 
পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছি অনেক বেইমানী ক'রেছি, এখনও ক'লে 
আমি সয়তান। 

“বাদীর প্রবেশ। 
বার্দী। সাব্ধাদী! তাবুঠিক হয়েছে-বিছানা প্রস্তত। 

বেদৌরা। চল্্_-আন্ত দেখ, এই কোমরবন্ধটা নিয়ে গিয়ে 
আমার বিছানার উপর রাখতো | (বীদদীকে প্রদান ) 

কম। বাবা! এত বহৃত উমদা কোমরবন্ধ_বছুত উমদা 
জহরৎ-_বছত দাম! | 

বেদৌরা। বাবা যাবার সময় ওইটে আমাকে দিয়ে গেলেন। 
ওটা সর্বদা কাছে রাখতেই বাল্পেন। তবে এখন একটা রয়েছে, 
আর একটা হাতে রেখে কি ক'র্ব। 'বড় ভারী। 

. কম। দেখি-_-একবার দেখি।, 

বেদৌরা। কাজ কি--কি এমন, কি দেখতে | কোমর- 
বন্ধ কি কখন দেখনি? যাবীদী! ইসিয়ারিসে নিয়ে বা। আমি 
তক্ষণ না যাই, ততক্ষণ কাছে রাখিস্।--এস আষরাও যাই। 

[ প্রস্থান । 



তত অন্ক। | ৮৭ 

লী ও কাস্কাসের প্রকে 

শৈমু। দেখ কাঁসকাস ! ঘানঘাস ভার ঠকিয়েছে__আমা- 

দের বে-অঁকুফ বানিয়ে ফেলেছে। এবারে যেন্ন কিছুতেই না 

ফদ্কে যায়। দুলে মিলে জুলে যেমন খুঁলেদান রাজ্যে যাবে, 
অমনি দানহাস আমার কাছে এসে হাত পাতবে। কাজেই 
ওদের ছু্নকে ছাঁড়াছা।ড়__যেমন ক'রে হক ক'র্তেই হবে । মার্জ- 

মান বেদৌরাকে একখান! তাবিজ দিয়েছে। সেটা বেদৌরার 
বড় প্রিয় জিনিস। সেইটেকে কোনও রকমে হাত ক'র্তে পাঁর- 

লেই ছজনকে ছাড়াছাড়ি কর! যার । 
কাস। তাহ'লে কি ক'র্ব-হুকুম কর। 

মৈমু। আমি বেদৌরাকে কমরলজম্ুনের কাছ থেকে সরিয়ে 

আনি, এই অবসরে তুই যেমন ক'রে পারিম্ সেই তাবিজ সরিকে 
নিয়ে যা। কোমন্ুবন্ধে তাবিজ বাধা আছে। 

কাস। আমি এখনি চন্ল,ম। 

ছিতীয় দৃশ্য | 

পিবির-সন্মুখ। 

_ পরীগণের প্রবেশ। 
ৰ দীত। 

ববীৰ বাঁসন! জাগিয়ে প্রাণে । 
ঘুষের আবেশে, ছুজনে ছপাশে, 

সরিয়ে নে যাই বতমে। 



রা 

্ আক হোতা গর নিস বকে সণ, 

ভরে যাক্ ধীর লমীরে হতাশ তর গ্কান, ্ 

কাক পে জান ফনে নবীন ব্যথার লীড়নে ৪ 

বেঁদৌরার প্রবেশ। 
বেদৌরা। কে”গাইলে? কই কেউত নেই! তবে কে 

গাইলৈ ? য্েহে পরিচিত কগস্থর। কি মধু! এমন সুন্দর স্থানও 
দেখিনি, এমন সুন্দর গানও গুনিনি। "খোদ? যেন নিজের মনের 
মতন ক'রে নিজের হাতে এ বাগানটা সাজিয়েছেন। গাছ পালা 
ফুল ফল, ঝরণ! দরিয়া, যে যার নিজের রূপে নিজে বিভোর ! কিন্ত 

এ নির্জন প্রদেশে গায় কে? খোদা, এ স্ন্দর বাগান স্ধার 

সাগরে ডুবিয়ে রাখবার জনক কি বাতাসে হ্বর্সের গান মাখিয়ে 
রখেছেল ! ্ 

বীর প্রবেশ । 
বাদদী। সাজার্দী! কোমরবন্ধ কি রঙ্গে ক'রে এনেছে! ? 
বেদৌরা। কইনা! 

বাদী। কোমরবন্ধ তত দেখতে পেনুম ন! ! 
_ বেদৌরা ॥ সেকি! আমি আস্বার সময়, "মামার বিছানার 
ওপর কোমরবন্ধ দেখে এলুস। তীবুর দোরে পাহারা । কোমর- 

বন্ধ নেবে কে? ভাল ক'রে খুঁজে বেখ্। | 
বাদী। আমি বেশ ক'রে খুঁজে দেখেছি সাজামী | 
বেদৌর!। তবে পাহারাদার্কে জিজেস কর্ দেখি, সা্গাদা ত. 

আমার তাবুতে যান নি? 

. বীদী। হো! হকুষ। (প্রস্থান) 
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কি একি 1 মনে সঙ্দেহ,ওঠে বেন? কোমরবন্ধের সঙ্গ 
উফ না) পারার রর গা মা রকি 
বলেছেন ! বলেছেন যতদিন ওই তাবিজ সঙ্গ থাকবে, তত- 

দিন আমার বিপদের কোনও আশঙ্কা থাকবে না। ঘরে রেখেছি, 
বাবে কোথায়? সাজাঘা দেখতে চেয়েছিলেন, আমি দেখতে 

দিইনি, তাই বৌঁথ হয় কোমরবন্ধ দেঞ্জবার অন্ত তীর বড় 

কৌডৃহল হাঁয়েছে। চারিদিকে পাহারা-_পিতার বিশ্বস্ত পুরাতন 
ত্য, যাবে কোথায় 1--কি খবর? 

বাদীর পুনঃপ্রবেশ 
বাঁধী। সাজাদ! তাবুৃতে প্রবেশ ক'রেছিলেন। আপনার 

কোমরবদ্ধ তিনিই হাতে ক'রে নিয়ে গেছেন । 

বেদৌরা। যাক্--নিশ্চিন্ত। তবে তুই চ'লে যা। 

বান্দার প্রবেশ। 

বান্গা। সাজাদী-_সাজাদী ! সর্বনাশ হয়েছে। 

বেদৌরা। সর্বনাশ হয়েছে কি রে? 
বান্না। আপনার কোমরবন্ধ নিয়ে সাজাদ! বাইরে পাইচারী 

করছিলেন, জার হাতে ক'রে কোমরবন্ধের গড়ন দেখছিলেন, 
এমন সময় ফোথা থেকে এক বেটা চিল এসে কোমরবন্ধ ছে মেরে 

নিজকে গেছে। 
বেদৌরা। গেছে-_গেছে, ভাতে কি হয়েছে। তাতে আবার 

সর্বনাশ কি? বে-অকুফ! এমনি কারে, বিিসিলাতর বে গুনে 
আমার বুকটো ধড়ধড় কয়ে উঠেছে। : 

বান্গা। আহলে বিছু হানি? 



মার পি টনের ঘরে ছাড় মাছে? | 

বান্দা। হায় হায়, তাহ'লে আমি মিছে চেচিয়ে উঠলুম! 
বেদৌরা। কিছু হয় নি__তিবে তার সঙ্গে একখান! তাবিজ 

ছিল_তা গেছে কি ক'দূবধ্ যাঁক্, তুই সাজাদাকে ডেকে দে। 

বান্দা। দাজাদ। মেই চীলকে ধ'র্তে গেছেদ। 
বেদৌরা। চীলকে ধরতে গেছেন কি? চীল কোথা থেকে 

'কোথায় উড়ে খাবে। অচেন! দেশ, ফিরিনে ম আন্__ফিরিয়ে আম্, 
কোন্ দিকে গেছেন? 

বান্দা।” এই দ্িকে-_-এখনও বেশীদুর যান নি। 
বেদৌরা। যা_শিগ্গির যা-_ফিরিয়ে আন্। 

বাদদী। ওমা, কি হ'লগো ! 

বেদৌর! । থাম্ বাঁদী! গোল করিস্ নি। 

বাঁদী। তাতে! ক'র্বই না__কিন্তু কি হ'ল গো! 
বেদৌরা। আঁরে মর্, তবু দেখ, গোল করে ! 

বাঁদী। চুপ্চুপিই বনৃছি-.হা আল্লা কি ক'রুলে গো! 
বানদা। তাই তকিছু হ'ল নাকি? 
বেদৌরা। আরে মর, এখনও দীড়িয়ে আছিস্-_সাঁজাদাকে 

ফিরিয়ে আন্। _বোন্দ ও সকলের প্রস্থান ) 

কাস.কাসের প্রবেশ । 

কাস। আর ফিরিয়ে আন্? ফেরানর দফা একেবারে রফা। 
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কাম। ভারিজ হো মেরেছি। অর পর এখন একটা গাছের 
ঝোপের আড়ালে চীল হয়ে ঘুরটা মেরে বাসে আছি সাজাদা দেদার 
টিল মাচ্ষে। তারপর এখন তোমার হুকুম। 

মৈ। আর কেন, সরিয়ে ফেল। 
*কাস। তাহ'লে চিল হয়ে আবার উত্ডি? 
মৈ। শিগ্গির_শিগ্গির-_দেরি করিস্নি | 

কাস। ক দিন্ ঘোরোব? 
মৈ। দিন সাতেক ৷ একটু দূরে নিয়ে যাস, যেন ফোন ক্রমে 

এরা সন্ধান না পায়। 

কান। সে তোমায় বল্তে হবে না। 

মৈ। দেখিস্ যেন না খাইয়ে মেরে ফেলিস্নি। 
কাস। ভয় নাই-ভয় নাই, পথে পথে খোরাক ছড়িয়ে 

রাখবো। উচ্ছে গাছে বোম্বাই আব ঝুলিয়ে দেব। ঘুঘুর ডিমে 

ছুষ্বো ভেড়ার বাচ্ছা-_খাক্না কত খাবে। 

মৈ। বহুৎ আচ্ছা । 

তৃতীয় দৃশ্য । 
প্রাস্তর। 

বেদৌর! ও বান্দীর প্রবেশ। 
গীত। 

পেয়ে নিখি বিধি আমার নুখের অবধি নাই। 

সা কয় মনে উদয় বুঝি কখন হারাই কখন হারাই ॥ 
_. ছিলন! ছিলে ভাল, বিরহে ফেটছে কাল, 

এধে আমার ছুকুল গেল, হাসিতে ধাতনা পাই ; 

প্রবল কুধানলে ( হ'ল) বাড়া ভাতে ছাই । 



১৪ বেদদৌরা। 

বিমবিম, বম্--কতত" রকষের আওয়াজ ! তারোরে, তেলেনা, 

দেলেনা, প্যা পৌ্"কত রকমের মি আওয়াজ! কেউ বলবে প্রাণে- 
স্বর, কেউ ব*লবে প্রাণকান্ত, কেউ ঝ্ল্বে জনাব, মেরাজান:।-_ 
উঃ-_প্রাণটা৷ আমার যেন কাকুতি মিনতি ক'র্ছে-_নসীব চড় 

' চড় ক'র্ছে, ওই যেন কে,আসূছেনা ! আস্ছে_ঠিক আস্ছে। ওই 

সাজাদা__আলবৎ সাজাঁদা, নইলে এত রাত্রে এ পথে আর কে 

_আম্থে। ঠিক হয়েছে__ইন্া আল্লা ! কিন্ত ঈবুথে যাওয়া হবে না। 
আমি চুপটী ক'রে দঁড়িয়ে আছি-_এটা বুধঠিত দেওয়! হবে না। 
তাহ'লে বক্সিদ্টে কর্ম হবে। এই দিক দিয়ে ঘুরে, সাজাদার পেছ- 

নেই যাই। (প্রস্থান ) 
মার্জমানের প্রবেশ | 

মার্ড। আনি হ'চ্ছি মোসাফের - দুনিয়ার সবার সঙ্গে আমার 

সমান সম্বন্ধ, আমার ভেতরে আবার মায়া ঢোকে কেনরে বাপু! 

এ ত বড়ই বেরাড়! কাণ্ড ! সাজাদার জন্ত আবার আমার মন কেমন 
করে কেন? তাকে আবার দেখবার জন্ প্রাণ ব্যাকুল হয় কেন? 

বড় অন্ায়, বড় অন্ায়__মার্জমান মিয়া! ! তুমি ফকীর মানুষ, এ 
তোমার বড় অন্যায় ।--খোদার নাম কর, সাজাদ! সাজাদী ভুলে 

বাও। কেবল ঈশ্বর স্বরণ কর। আর ফৃর্তি ক'রে বল__ইলবিল 
ইল্লা, কিল্বিল কিল্লা, ওয়ালাবিল্লা, মসার্লা, চাইফু কাইফু', ফু'কুশিশি, 
পিকিন্ ন্যানকিন্, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং, না__হ'লনা ! মন বশে 
এলোনা ! কেমন কেমন ক'র্তেই লাগলো । সাজাদার কোন 

অনিষ্ধ হলনা ত1 না_তা কেমন ক'রে হবে! যে তাবিজ সা্জা- 
: দ্রীর কাছে আছে, তা কাছে রাখলে তাঁদের কেউ কিছু ক'দ্তে 

পারবেনা তবু কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে! একটা ছোট 
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পাহাড়ের ওপর উঠে নেমাজ ক'র্তে বসেছি, এমন সময় দেখি না-_ 
পাহাড়ের নীচে দিয়ে একটা লোক আকাশ পার্নে চাইতে চাইতে 
ছুটে গেল। ওপরে চেয়ে দেখি--এক্লুটা চিল, তার মুখে একটা 
যেন কি ঝুপ্্ছে। নেমাজ ক'র্ছিলুম, উঠতে পারল্মনা। উঠে 

সম্বধন কণর্লুম, আর কাউকেও দেখত্বে পেলুম না । কেমন 
একটা সন্দেহ হচ্ছে! দূর হ'ক, আবার গুলিয়ে যাচ্ছি।__মার্জ- 
মান! আমোদ কর- কসোমোদ কর! দুর ছাই, তাইঝ-কাকে নিয়ে 
আমোদ করি। এমবপ্টার্টিনী রাত, কিন্তু টাদমণি আমার কোথায় 
মুখ লুকিয়ে বসে আছেস ! স্ুমুখে এমন প্রকট! জলা! ভাতে 

চাদ পড়ে কোথায় কিলবিল ক'র্বে, না--সব যেন মলিন; যেন 
একটা নিঝুমের পালা ! রসো বাব! ! এমন নিঝুমের আসর গরম 

না ক'র্তে পার্লে, ঘুরে ঘুরে বেড়াই বা কেন? 

গীত । 

সোগামশি চাদিনী নিশি । 

থাকে! থাকো মুখ চাকে1 কি হ'ল রূপসী । 

সরসী আরণী খানি পড়ে উঠোনে, 

খোপা মোড়া ফুলের তোড়া ঘৌমটাটা টেনে, 

ব'সে আছ কি অভিমানে । 

নিজের ছবি দেখ নিজে, 

তাই দেখে প্রাণ যায় খে! মজে, 

তাই আজি বুঝে নুঝে, 

লুকিয়ে রাখ চাদের হাসি 

'এই এক জন লোক আস্ছে। যাঁক্ বাবা! পথে একটু আমোদ 

। বার লঙ্গী পাওয়া গেল! না কেও! বেদৌরার গোলাম 
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না! ভাহ'লে ত সান্গাদা সাক্সারী এই কাছে্ট কোনও খানে 
আছে! তাহ'পে*ত বিপদ চেপে আসে দেখছি। না, তা 
হচ্ছেন! মায়ায় জড়ান আর্-কিছুতেই হচ্ছেনা । বেটার গোলাম 
আমায় চেনেনা, কিন্তু আমি চিনি । বেটাকে কাছে ঘেস্তে 
দেওয়া হ'চ্ছেনা। মন অ্বমনি অমনিই যাব যাব কর্ছে--বেটা ত 
তার ওপর রসী, সুতরাং কাছে এলেই দ্ুষী। 

বান্দা। .একই সাজাদা ত নয়! যেই হত, এর কাছে সন্ধানও 
ত পাওয়া যেতে পারে। 

মার্জ। কেতুনি মিয়া? 

বান্দা । পথে আস্তে আস্তে সাজাদাকে দেখেছো ? 

মার্জ। সাজাদাকে দেখিনি, তবে এক হারামজাদাকে দেখেছি । 

বান্দা। কি রকম, কি রকম ? 

মার্জ। আর মিয়া! সে বড় ছঃখের কথা । এমন বদমায়েস 

আমি কখনও দেখিনি । আমায় ভাই বেজায় মেরেছে। 

বান্দা। বটে বটে! ঠিক মিল্ছে__ঠিক' মিল্ছে! সাজাদা এ 

রকম বেজায় মারই মারে বটে ! 

মার্জ। (শ্বগত ) ওরে বেটা ! আমায় মারলে, আর তোমার 

মিল্ল। রোঁস্ বেটা মেলাচ্ছি! কিন্ত সাজাদাকে দ্বেখেছ__-এ কথা 

বললে কেন? তবে কি যেলোক চিলের সঙ্গে ছুটেছিল, লেই কি 
সাজাদা ! চিলকি কোন অনিষ্ট ক'রেছে ? : ব্যাপারটা তাগে তাগে 

বুঝতে হচ্ছে। . 
বান্দা। কি মিয়া! থেমে গেলে কেন 1 ব'লে ফেল ন!। ঠিক 

মিলছে, ঠিক মিলছে । 
মার্জ। . আরে ভাই বলব কি, মারের চোটে এখনও ধুঁক্ছি। 

বেরা ! , | 
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বান্দা। ঠিক" নিল্ছে-ঠিক মিল্ছে। সাজাদার হারা 
গনঁক্লে সারেন। 

মার্ত। একটা লোক আকাশ পাস চেয়ে পথ চ'ল্ছে। 
বান্দা। 'বটে বটে! ঠিক মিলছে ঠিক মিল্ছে ! 
মার্জ। মাথার ওপুর চিল্। 

বানা! । ইয়া আলা ] ঠিক সিল্ছে ঠিক শিল্ছে।-_চিলে তাবিজ 
ছেশ মেবেছে। 
মার্জ। তাবিজ !_তবেহ ত গণ্ডগোলের কথা হ'ল। 

বান্দা। বলে যাও মিা-_বলে যাঁও। 
মার্জ। এখন হয়েছিল কি, পথের ধারে ছিল ইদারা | _- 

লোকটা চ'ল্্তে চ'ল্তে ইদারার ধারে এসে উপস্থিত। পড়ে আর 

কি! আমি অমনি দূর থেকে হা £__খবরদার খবরদার পথ 
দেখে চলো, টুর রান 

বান্দা । বটে! বটে! 

মার্জ। লোকটা এই কথা না গুনে, কটমট ক'রে আমার 

দিকে চাইলে। তার পর আমার কাছে বরাবর আস্তে আস্তে 
এলো। গায়ে ছিল দামী পোষাক, সেটা খুললে । 

বান্দা। কেক! মঞ্জা__কেয়া তামাসা_ঠিক মিলছে, ঠিক 
হে 

পু ধুলে বল্লে--সাধা উল্লুক ! আমার চিল হারিয়ে দিলি! 

বান্না । (অতি লি) 5555 
হারপর তারপর 1. 

মার্জ। তারপর আমার টু'টা__এই এমনি করে না ধায়ে-_ 
মাগম কিল! 

৪৯ 



 কবঙ্ন খাজে িছে জয়ের 

মার্জ। ঠিক জিলছে-ঠিক শিলছে_-আসিও আই, ঠিক ওই 
রকম বাবার মাকে ক'রেছিকজ 1. 

লান্দা।. ওরে শা? ছেড়েফে-_ছোড়েদে 1 

মার্জ। ঠিক মিলছে__(িক মিলছে, আমিও এই রকম শালা 

শাল! ক'রেছিলুম।-_-যা, এইহারে চ'লে ঝ। (বান্না প্রশ্থানোদাত ) 
না-এফির্তেই হ'ল-_সাজাদার সন্ধান্ই আহ্মায় যেতে হ'ল। 

[... বেদৌরার প্রবেশ"। 
বেদৌরা । কিরৈ বান্দা !- চেঁচিয়ে উঠলি কেন ? 
বান্দা । ওই !_শ। শা-শা_( মার্থমানের ইঙ্গিতে ভয় 

প্রদর্শন ) | | 
বেদৌরা | শা--কি! লাজাদা 
বান্দা। তার ভূভ। 

বেদৌর! । ণচোপরাও বেয়াদব !- কে আপনি 1? কেও ভাই! 
কোথা থেকে এলে ভাই ? 

মার্জ। ' যেখান থেকেই আসি- সাজা কই ? 

বেদৌরা । আর সাঞাদা 1- ভাই ! সাগর ছেঁচে বে রত আমায় 
এনে দিয়েছিলে, সে ব্বত্ব হারিয়েছি । 

মাজ । বুঝেছি, পথে আমি তাকে দেখেছি। মি নিশি 

থাক,--আমি তাকে খুঁজে আন্ছি,। তাবিজ? 

মার্জ। একট! চিলে ছে মেরেছে, ফেমন 1 ৰ 

রেদ্রৌর!. নিন া রনি কি রাখাগানা রঃ 
করবান্ধ আর কেউ নেই। 



চতুঙ হীরা ৯৬৯ 

মান্দা তোসারকে হিনি রক বসুরার, ভিনিই করবেন । যাক্,. 
আমি আর বিলব্ব ক'র্বন!। বত দেরী কণদুব, ততই”সাজাদার সঙ্গে 
বেশি ত্বফাৎ হয়ে পড়ব । 

বেদীরা। আমি আরকি ক্য? 
'মার্জ। তোমায় আর কিছু বল্তে 'হবেনা । যেমন যাচ্ছ, 

তেমনি বাও-_পথে বিলম্ব ক'রো না । কোথায় বাবে ? 

বেদৌরা। এরবমি উপদ্বীপ। 
মার্ভজ। বহুত ছা ।_€ বেদৌরাৰ প্রস্থান 9 আর বান্দা ! 

সঙ্গে আর। - 

বান্দা । হুক্ক্র, জ- জ- জনাব! 

ষার্জ। নাতা কেন? শা_শা__শা-শালা । 

বান্দা । গোলাম জনাব- মাফ. জনাব--্সাি জনা । 
মার্জ। খাক্ খাক্__হয়েছে জনাব । কেমন এইবারে সব শিল্প ত? 
বানা। আজ্ঞে হা জনাব-_াদবাকী সব দিলেছে__কেবল 

পেটটা । 

মার্ম। পেটটা কি” 

স্বা। ওইটে মিলে না - হুতের £মাদ্ে একটু গোলমাল 
সয়ে পড়েছে । » 

যাঙ্। হোলসাল ফিয়ে বেটা! ছাড়াছাড়ি নাকি? বেরো! 

বেটা] তোর আর আমার সঙ্গে যেতে হবেনা +--বা, চলে বা! 
বা। বে আহ্ের--তা ছলে পেলাম। (প্রস্থান ) 
মা্জ। মনে ক্্কুম__সন্বগ্ধ ছাফখো, কি তা মা কারে 

উল্ট ' পাঁফিন্পে বস্পুম-দেখছি। খাক্ষ,খ্আর 'তেবে কি ফ্র্ব-_ 
খোছা রা ক্রেন | | .. কশ্রঙ্থানত 
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চু দৃশ্য । 

সিয়ার় দেশ--পথ 

 কমরলজমান । 

৫কম। এমন আশ্চ্ ব্যাপার ত কখনও দেখিনি! আমিও 

যত বেগে চলি, চিলও তত বেগে চলে? আমি ক্লান্ত হয়ে 

হতাশায় পথের কোনও স্থানে বিশ্রাম কার ত, পাখীও নিকটব্তী 
কোন গাছে নিশ্রাম নেয়। সাত দিনের পথের ক্লেশে যখন আর 
আমি তাড়াতাড়ি চ'লতে পার্ছি না, তখন পাখীও আস্তে আন্তে 
আকাশপথে আমার সুমুখ দিয়ে উড়ে চলে! একি হেঁয়ালী ! এত 
কিছুই বুঝতে পার্ছি না! একি কোন অমানুষিক জীব, আমাকে 

ছলন! করবার লন্ত পক্ষীরূপ ধারণ ক'রেছে! তাবিজের আশা 

পরিত্যাগ ক'রে, বেদৌরার কাছে ফির্বে! মনে করি, অমনি পাখী 
এমন অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়--যেন এই ধরি, এই ধরি। কিন্ত 

কিছুতেই ধার্তে পার্লুম না! শেষে পাখী .গ্রই সহরের ভেতর 
ঢুকে চক্ষের নিমেষে মিলিয়ে গেল। আর তাকে দেখতে পাচ্ছি 

না। আর যে দেখতে পাব, সে আশাও নেই। আশা-_কি আছে! 

তাবিজ--সে ত গেছে। কিন্তু তাহ'তে ফোটী কোটা গুণ মৃলাবান-, 
আমার সর্বন্ব--আমার জীবন-বেদৌরা কোথায়? সাত দিন 
আকাশ পানে চেয়ে এসেছি, কোথায় এসেছি, কতদূরে এসেছি, 

কিছুই জানি না। আর কি.বেদৌরাকে পাব ? বেদৌরা-_বেদৌরা ! 
প্রাণেখখরি ! কোথায় ভূমি? আর কি এজীবনে তোমায় দেখতে 
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পাব? হ্প্র-হার কি কর্লুম ! কেন তোমার অমতে, তোমাকে 
না ব'লে তাবিজে হাত দিলুম ? ঈশ্বর, পথননান্ত নিরাশ্য় আমি-_ 
নিজের দোষে আমি বিপপ্প্রস্ত হয়েছি। তোমাকেও যে ডাকৃতে 
সাহস ক'র়ি না প্রস্থ! শ্গেহময় পিতাকে পরিত্যাগ ক'রেছি। 
আবরার যার জন্য পিতাকে ত্যাগ করেছি, সেই প্রাণ প্রতিমার 
কণাও উপেক্ষা ক'রেছি। কিন্তু খোদা ! আঙ্গি বড়ই বিপন্ন । তুমি 
অপার করুণাময়, দয়া ক'রে অধমকে এ বিপদে রক্ষা কুর। 
এই একজন লোক আসাচ, বোধ হয় ওর কাছে এ জায়গার খবরও 

পেতে পারি, আশ্রয়স্থাস্থেু, সন্ধানও পেতে পারি। 

জনৈক পথিকের প্রবেশ । | 
পথিক । শালার ওস্তাদ আজকে পাখোয়াজের এমনি কড়া বোল 

শিখিয়ে দিয়েছে যে, কিছুতেই তার কাম্মদা করতে পার্ছি না । 

( উরু বাজাইতে বাজাইতে ) তা! ঘেড়েনাক্-_দা ঘেড়েনাক-_গদ্দি 

ঘেড়েনাকৃ--গিদিঘিড়ি ঘেড়েনাক ধা--এখন গিধিস্বিড়ি-কি দিদি- 

বুড়ী? 
কম। মিয়াসাহেব! সেলাম । 

পথিক। (নিরীক্ষণ না করিয়া ) কে তুমি? 
কম। বিদেশী। 

পধিক। বিদেশী।-অ! তা খেড়েনাক্-__গে্গে ঘেড়েনাক্__ 

না হ'ল না-_গেদদেটা অত পাশে নয়। গেচ্ছে, মধ্যে । ( পুঅঃ বাজ- 

নার অভিনয় )। 

কম। আমি পথ হারিয়ে এ ৪টি 
পথিক। পথ হারিয়েছ? অ! তা কতটা পথ হারিয়েছো ? 
কম। পথ আবার কতটা হারিয়েছি কি? 
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_ পরথিক। বলি সবটা,স খানিকটে, ন! মাঝামাঝি ? তেতে 
দেদে খেড়েনাক্। | | 

কম। আরে মলো, এবেট! পাগল নাকি ? মিয়া সাহেব ! বোধ 
হয় অন্তমনস্ক আছেন আমি একজন বিদেশী, পথ ছারিয়ে' এখানে 
এসে প'ড়েছি। 

পথিক। পথ হার্িক় এখানে এসে পড়েছে! ? অ! তা কৰে 
হারিয়েছো ? 

কম। জী সাতপ্দিম। 

পথিক। সাত ধিন হারিয়েছো, অ! ত"খুজে দেখ, পেলেও 
পেতে পা । তা পথ তোমার নিজের, ন! তোমার বাপের ? 

কম। আরে মলো, এবেটা বলে কি? 

পথিক। তা থাকলেই হারায় । না! থাকলে হারাবে কি? 

আমার বাপের পয়সা ছিল, আমি হারিয়েছি। তোমার বাপের 
পথ ছেলো, তুমি হারিয়েছে! ৷ এতে কি জান মিয়া ! তা ঘেড়েনাক্- 

আর তোমার বাপের গদ্দি ধেড়েনাক। না না-কই ধেড়েনাক্ 
ত নয়। আবার গুলিয়ে যাচ্ছে যে। 

কম। বলি, মিদ্নাসাছেব ! ধেড়ে নাক, লম্বা নাক রেখে, 
গরীবের কথাটা গুন্বেন কি? 

পথিক। কে তুই? 

কম। ব'ললুম ত মিয়াসাহেৰ ! আমি একজন বিদেশী । 

পথিক। তুই বিদেশী, তাতে আমার কি? আমি শ্বদেশী,১আমি 

তা ঘেড়েনাকৃ-_গদ্দি ধেড়ে-তেড়ে ফুঁড়ে-না না--সব গুলিয়ে 

গেল। বেয়াদব | বদমাস | আমাকে গৎ ভুলিয়ে দিলি ?--খুন 

করুবো--খুন কাুবো!।-- 



চতুর্থ ভু্ষং ১০৩৫ 

উ। হাহা ব্যাপার কি?--বাযাপার কি? 

পাঁধক ) বিিকিিত সির হানি 
করে,। 

উ। হা হা_বানে। থামো মিরাহ'ল ধক? 

পথিক । দেখ দেখি মিয়া-_বদমাস্টা কাণের রিনি 

ক'রে আমায় গৎ ভুলিয়ে”দিলে । 

উ। কি করেছ শুযা? 

কম। কিছু করিনি মিয়া! আমি শুধু বিদেশী বলে ওর 
কাছে আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্তে চাচ্ছিলুম | 

পথিক । তাই বা বল্ুবি কেন ? আমি কি, টাযাকে আশ্রয় ক'রে 

নিয়ে ফিরছি! কেন বিদেশী ব'ললি-_কেন গৎ ভুলিয়ে দিলি ?__ 
খুন কর্ঝো, খুন করবো । 

উ। যেতে *দাও১.যেভে দাও । বিদেশী মুখখু লোক, মাফ. 

শকর। 

| পধিক। মাফ, কিছুতেই না-আমি ওকে খুন ক'র্বই 
ক'রবো - কেউ রক্ষে ক'র্তে পার্বেনা । 

উ। আছাঁ_ থামে! খামে! মাফ কর। পেধিকলের কমরলকে 
প্রহারোদ্যোগ, কমরলের ছুরিকার হস্ত দিরা বিভীষিকা প্রদর্শন ) 

পথিক । ওরে বাবা! 2 
উ। বেশ, বেশ এই ত মানুষের কাজ। 

পথিক। আচ্ছা! ভোষ খাঁড়া রও-_আমি এখন চলে যাচ্ছি, 

1ফ, কনূব কিনা, পরে এসে ঠিক ক'র্ছি। (প্রশ্থান) 



উ। কেকতপনি মির্নী? 
কম। আমি. একজন পথহারা বিদেশী । 
উ। বিদেশী! কোথায় বাড়ী? 

ম। থালেদান রাজ্যে । 

উ। খালেধান 1-_তাহ'লে ত আপনি নুন? 
কম। হা মিয়া সাহেব! 

টি। বেশ হয়েছে ।_আমি দেখতে পেয়েছি, ভালই হয়েছে। 

মিয়া! এ+পিয়ার দেশ আমি কেবল ।_চ'লে এস, চলে 
এস। কাছেই সমুদ্তীরে আমার এক ঝর্ঠান আছে, সেইখানে 
চল। পথে আরও লোক জুটুলে বিপদ ঘট্বার সম্ভাবনা, চলে এস। 

( উভয়ের প্রস্থান ) 

পথিক ও মারজানের প্রবেশ। 
মার্জ। (স্বগত ) যাক. বাবা! পরিশ্রম সফল ! খোদা সাজা- 

দার সন্ধান মিলিয়েছেন | -_ এখন চিলের সন্ধানট! পেলেই হজ । 
পথিক। তুমি যদি লোকটাকে আচ্ছা ক'রে ঠেঙ্গাতে পার, ত. 

তোমায় ভাল রকম বকসিস্ দেবো । 

মার্ম। আঙ্জ আমি যাকে পাব, তাকেই ঠেঙাব ব'লে 
ঘর থেকে বেরিয়েছি, আমার হাত নিস্পিস্ ক'র্ছে। 

পথিক । তা হ'লে ঠিক হয়েছে__দেখো দাদা ! যেন তাকে দেখে 
হাত আবার ঠাণ্ড| মেরে না যায়। গরম বাখ--গরম রাখ, 

ভাল ক'রে বক্সিস্ ক'র্বো। 

মার্শ। তোমায় বক্সিস্ কর্'তে হবে না চি সে 

বদমাস্কে দেখিয়ে দাও ।--আমিই তোমায় বক.সিস ক'রুব। 
আমি তোমায় আরসোলার মোরব্বা খাইয়ে দেবো। 



ঠ ট€ 

পথিক।- টতোহা, ভোবা !. 

মার্জ। জ্যান্ত টিকটিকির ঝোল? 
টা তোবা ! 

মার্জ।” তোবা কি? খেলে, পাঁথোয়াজের বোল গিখ তে 

রা কার ররারকা। 

পথিক। বলকি? 

.. মার্জ। পেটে গিয়ে টিকটিকি বতুজ্গ্রুজ নাড়তে থাকবে, 

মুখ দেও নানা রকমেততবোল ফুটতে থাকবে । 

পথিক। বা, বা-- ত্র ত ভারী চমৎকার দ?ওযাই ! 
মাজ। তুমি একবার দেখিয়ে দাওনা । , 

পথিক। ওই! এগানে নেই ত! পালাল! 

মার্জ। তা হ'লেই ত মুষ্কিল। 

পবিষ্ক। দেখ দেখি তাই ! লোকটার আকেল ! আমি তাকে 

দাড়িয্বে থাক্তে ব'লে গেলুম, লোকটা কিনা চ'লেখগেল ! 

মার্দ। ভারী অন্তায়। তুমি এসে তাকে খুন ক'র্বে ব'লে 
গেলে-তাতে কিনা লোকটা অপেক্ষা ক'র্তে পার্লেনা ! বেশ, 

গেলি গেলি, গর্দানটাই কোন না হয় রেখে গেলি। | 

পথিক। €সই বুড়ো মালী বেটা বোধ হয় তাকে সঙ্গে ক'রে 
নিয়ে গেছে। ও 

' ষার্জ। মালী-_-সে আবার কোথায় ? 
পথিক | বেশী দূর নয় দাদা, এই কাছেই। এই সোঙা পথ ধার 

ধানিকটে গেলেই একটা বাগান। 
মার্জ। তা এতটা পথ আমি গুধু যাব কি ক'রে? 
পথিক। কেন, এখনও কি হাত নিম্পিন্ ক'র্ছে। 



মা্জ। নিদপিস কি_যাতে ভাবী জ, | আসেছে,  সাফ্লাতে 
পারছিনা । 

পথিক। দর এসেছে! লাহলে ছু বা জানা 

 আন্দ। কিছু কিছু জানি বইক্ষি। 
পথিক। তাহ'লে শোনত দাদা ! বাজনাটা ঠিক হছে কিন: 

শোন-_তা ধেড়ে নাক-দা ধেড়ে নাক) ওছ-_তা েন্ে_ 
জে 

মার্জ। ও! হরিকে ভালটা বাজ? 

পথিক। হা দাবা__&| বাধা ! যোলর্টা'কি? 
মার্জ। তা গালের বোল উরুতে বাজালে, ভূল যে হবেই দাদ! ! 
পথিক। বটে,বটে-_তাই আমান আটকে যাচ্ছে। 
মার্জ। এই বুঝেছ-_গালেম্ বোল গালেই বান্ধাতে হয়, 

গুলে! কাছে এলো, দেখিয়ে দি । ( পণিকের গালে হাদ্যের আভিসয় ) 
পথিক। বাঁশ! 

মা হাহা-_কথা কয়োনা, কথা কক়োন! 

পধিক। দ্বাপ! 

মার্জ। কিদাঙধ তালে ষিলছে? 

পৰিক। ভালে হিলছে-_কিন্ধ দাগ গাল ফেটে গেছে। 

(প্রস্থান ) 

মার্জ। ঠা-_-&-যেয়োনা-_বেঝোনা _এখন তেহাই বাফি_ 

তেহাই বাকি। 

প্রস্থান ) 



পক্ষ দশ 
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এবদি-_উদ্যাম সন্ুখ। 

'বেদৌর1:ও দূত । 
বেদৌরা। এ কোন্ রাজ্যে এসেছি ভ্রহ্ুসাহেব ? 
দূত। জনাব, এ্রন্ভীনের নাম এবনি উপস্থীপ। 
বেদৌরা। এই এবামি উপস্থীপ? স্ুলতাঁন আর্ম্মানসই কি 

এ স্থানের অধিপতি ? 

দূত। £ জনাব ! 

বেদৌরা । ভাহাপনা এখন কোথায় অবস্থিতি ক'র্ছেন ? 
দূত উ& নিকটেই তীর এক উদ্যান আছে, আজ কর মাস 

ধরে তিনি সেই উদ্যানেই অবস্থিতি কা'রছেন। 

বেদৌবা । রাজকাধ্য বন্ধ দিয়ে উদ্যানে অবস্থান ক'র্ছেন ফেস? 

দৃত। তার বন্ধ খালেঘান স্বীপের রাজ! চসাজমানের একমাজর 
সাজাদা কমরলজমান আজ প্রায় ছই বৎসর নিরুদ্দেশ । এখন 

স্লপথেই সোক/কি জলপথেই হোক, পুবঃমুলুক থেকে পশ্চিষ মুন্গুকে 

হলে, এই এবনি উপস্থীপ হ'য়ে ফেতেই হবে । তাই জামা- 
সুলতান, ঘাটা আগ্লে ব'সে আছ্েন। বদি সাজাদ। এ.পরথ দে 

কখনও যাম, তাক্লে সুলকামকে ভিনি কোমও. ক্রমে এড়িসে যেতে 

পারবেন না। ত৷ জলপথেই ধান, কি স্থলপথেই ঘান। 
_ বেষৌর/। সাজাদ! যে-থেচে সাছেন, তার কিছু ঠিক আজে? 

দুত। সাজাদার পিতা স্থির ক'যেছিলেন। বে, তর পুজোর মৃদু 



১০৮ বৈর্দৌরা। 

হয়েছে। কিন্তু আমাদের সুলতান সংবাদ পেয়েছেন, রাজপুত্র 
এখনও জীবিত। তিনি একজন সঙ্গী নিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে এই পণ 
দিয়েই চ'লে গেছেন। 

বেদৌরা। তিনি যে.সাজ্জাদ!, তার ঠিক কি? 
দূত। তাঠিক। তিনি এক দিন ছন্নবেশে একরারের জন্য এক 

সরাইয়ে অবস্থন করেন। একক্ষন লোক ভাকে হা পেরেছিল । 
সেলোকটী পঞুণাং নিষে পালেদান দ্বীপ থে এখানে এসেছিল, 

সে সাজানাকে দেখেছে । 

বেদৌরা । লাক্সা দেখেছেন ? 

দৃত। তিনি কধর ও দেখেন নি । কিন্তু হক দেখে আর চেন, 

বার প্রয়েছজেন করে নার জল জগতে আভুলনীম | সে প ঢাক 

বার দো নেই, "পথ লেই সাজালা কমরলজঃ বান পালে চেল যায়। 
রঃ 

দুত। কেন) ঠিক বলিনি জনাব ? 

বি | ন্বগহ) সন্বনাশ ! কারেছিলুম কি! আম্মহার 
পন এধনিই ধরা পাড়েছিলুম ! তা সুলতানের মাজানার জন্ত এত 

আগ্রহ কেন 2 

দৃত। কেন? জনাব । স্্রলতানের সুখেই সব গুনতে পাবেন 

বে। আমি শুতে পাব? 

দৃূত। জনাব কি সুলতানের সনে দেখা করবেন না? 

বো ফোগ্য হালে দেখা কর্বার আকাক্ষা রাখুন । আমি 

একজন হচ্ছ: বাক । 

দৃত। তা আপনি যেই ভ'ন, স্থলতান নিজেই আপনার সঙ্গে 
দেখ! করতে আনছেন । 



চতুর্থ অস্। ১০৯ 
দি 

ধেদৌরা। সেকি! কেউ হয় ত তাকে বুঝিয়েছে যে, আঙগিই 
1্জাদা কমরলজমান | | 

দু১। আপনি সাঙ্জাদা কি না, গোপাম বলছে পানে না। তৰে 

নাবের কথার ভাবে বুঝেছি যে, আপনি স্যজাদাকে দেখেছেন”! 

বেদৌন!। আমি দেখেছি ? 

ছৃত। কেন জনাব! আপনি বল্লেন সে, কার রূপই সার 

'র্চয় | 

বেদৌরা । নিথো তা! বলবো কেন, একবার দেখেছিলুম । 

দূত। একবার দেখেছিলেন! কেন, জনাবের আরশী কি 

।কবার মুখ দেখেই ভেঙ্গে গেছে। আর ন্কি তাতে মুখের ছবে 

ঠে না? 

বেৌরা । ভা. হলে মির্গা সাহেব । মাপনি স্থির করলেন যে, 

[ামিই ঝ্প্রলজনান । 

দৃত। বেয়ারবী মাক হয়, গোলাম তাই স্থির কারেছে। 
বেগৌড়া। বেশ, তবে আমিই কমবূলক্মান । 

দৃত। স্বয়ং সুপতানও এসে উপস্থিত হলেছেন | 

( দুতের প্রস্থান ) 
বে। ঈশ্বর! 'এ "সামার কি কফারলে। যেল্বামীর বিরহে 

[মি জীবন্মত হয়ে লায়েছি, সেই ম্বামীর বেশ পরে, ভার নাম 

য়ে আমাকে ছলনা করতে হবে। আমি কি সে পবিত্র নাম- 

গণের দোগা ষ্টার দাসীর দাসী হবার যোগা নই,--এ আমি 

ক'র্ছি! অথচ আমাকে আত্মগোপন ক'বতেই হবে। যতক্ষণ 

খালেপান বাঙ্গো পৌচিতে পারছি, যতক্ষণ না শ্বশুরের আশে 

[স্থিত হ'চ্ছি, ততক্ষণ আমার এ পুক্ুষবেশ ধারণ ভিন্ন উপা 
১৩ 



১১০ বে্ছদীর। 

নাই। আমি অবলা, পথে সহশ্র বিপদের জস্তাবনা। তখন কি 

করি? পতি ভন রমণীর আর যোগ্য আশ্রয় কি আছে ? আমি 

অভাগিনী, মে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। নিরুপায়ে আমি আজ "তির 

নামেন আশ্রয় গ্রহণ করি, ঈশ্বর ! আমাম্ম মা কর। 

আশ্মানস ও পারিষদবর্ণের প্রবেশ | 

জোস্বা। , সেই পাগলই বটে। (দৃতেন্ প্রতি) বাও, জলি 
সাজাদীকে আন্ধার ব্যবস্থা কর। 

১ দূতের প্রন্থান) 

পানি, গণ | নাঁনধপ বটে! ভাহাপনা, একপ সুন্দর যুবক 
আমরা আর কখন ও দেখিনি | 

আম্মা । দেখবে কোথা থেকে, ছনিয়াতে আর এমনটি থাকলে 
হবেত নেখবে। পাগল নিজের জাপেই লিজ্ষে মজেঞ্রে। হাহ 

নিয়াল কোন সঁমত্রী ভার ভাল লাগে না। 

বেদৌড়া 1 ম্বেগত। চায় রাঙ্গা তুমি তাকে দেখনি । মণিহনে 
কাছে চাক ভুমি আনর কারছ। (অগ্রসর হইয়া) জাহাপন! 

গোলাম লাম ককে। 

আন্দা | এস বাপ, এস । বাপ! কি অভিমানে সংসার আদান 

হখ 

কারে, বৃদ্ধ বাপকে চোখের ভলে ভাসিয়ে চালে এসছো 12 
সোণার কমল পথের পুলে! নাখবার জন্যই কি সপ ভায়েছে 7৭ 

চঙ্গ বাপ চল- আর তোমাকে এ অবদ্ধায় দেগে আমি ধিং 

হাতে পারছিনা । | 

বেদৌডা। গোলাম এই ত আপনার চর্ণমূলে আশ্রয় পেয়েছে 

আল (কোথায় মানে জাহাপন। ! 



চতুর্থ জন্কা। ১১১ 
£ 

আশ্মা। 'শুধু রূপ নয়, পাগলের আমার কি মিষ্ট বাক্য ! 
সকলে। মধু মধু! 7 

আম্মা । আমার পাগলীও বড একটা ফেলা যায় লা। 

সকলে । আরে আলা! যেমন ছেলে, ভেম্নি মেয়ে । 

“মানা । পাশে বসালে মানাবে। 

সকলে । বূপে ঢেউ থেল্বে, উতলে উঠবে। 

বেনৌডা 7 (ন্বগন্ধ) এ আবার কিকুথা। পাণ্থনী কি ৯ 
মামাকে,.নিষ়ে ক'রতে ছুবে নাকি? ৪ বালা! তাহ'লে ত মুস্থিলের 
ওপর মুদ্কল 'ন্ুলতানের যেন্ধপ আগুহ পেঁধছি, তাতে 

এর হাত এড়ান দেখছি এক অপস্তব ব্যাপার প্রতিবাদ ক'রলে 

বিপরীত হবে উপান্? 

আর্মা। কি বাপ-মাথা গুজে কেন ? চল! 

বেদোড়া ৷ জনাব, সামি স্প্রে দেখেছি পিতা আমার পীড়িত। 

ভাই ঠাকে দেখবার জন্ঠ সামি উদ্গীব হ'য়ে চ'শৌছি। 
১ আম্মা । বেশ ত বাপ! পিতাকে দেখ্তে,ইচ্ছে করেছো, 

তাহ'লে তিনি ভোমাকে যেকূপে দেখতে চান, সেইভাবে তার 

কাছে মাও। একা যাবে কেন) ষ্টার একটী বাদী লিয়ে যাও। 

বেদৌড়া | খর্করে এসে নিয়ে গেলে হয় না? 

আশ্বা। ওরে বাবা! হাঙ্তে পেয়ে তোমায় ছেড়ে দিতে হবে + 

ঠাওকিহয়। তুমি আমার কন্তা নাও, রাঙ্য নাও--আমাকে 

নশ্চিন্ত হ'নে নিজ্জনে ঈশ্বরের নাম করতে দাও । খালেদানে 

দিন থাক, এখানে ছুদিন থাক, এমনি ক'রে'ছুটো রাঙ্ধ্যই চালাও। 

বেদৌরা । বিবাহ করতে হবে। 

আম্মা । পদ্ধন্দ না হয় ক'রবে কেন। 



১১৩ « বেছুদীরা 1 

নাই। আমি অবলা, পথে সশ্র বিপদের সম্ভাবনা? তথন কি 

করি? পতি কত রমণীর আর যোগ্য আশ্রম» কি আছে? আমি 

অভাগিনী, সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। নিরুপায়ে আমি আজ ণাতির 

নামেন আশ্রয় গ্রহণ করি, ঈশ্বর । আমায় মাফ কর। 

আন্মীন ও পারিষদবর্দের প্রবেশ । 

আম্মা |, সেই পাগলই বটে। ( দূতের প্রতি ) বাও, জল 

সাজাদীকে আন্ধার ব্যবস্থা কর। 
লু 

চ 
, দুতেনু প্রন্থান ) 

পালি, গণ।  না-জ্প বটে! ভাহাপনা, একূপ সুন্দর যুবক, 
আমরা আর কথন ও দেখিনি । 

'আন্মী। দেখবে কোথা থেকে) দুনিয়াতে আসার এমনট থাকলে 

বেত লেখ বে পাল নিজের ভূপেই নিক্ষে মডে্। তাহ, 

চনিয়ার কোন সঁমশ্্রী ভার ভাল লাগে না। | 

বেলৌড়া।  স্বেগত) হায় রাঙ্গা । ভুষি তাকে দেখনি । অণিলছে 

কাচে আক তুমি আদর কারছ। (অগ্রসর হহরা ) জাহাপনা ' 

শোলাম সেলাম কৰে। 

আর্দ | এস বাপ, এস । বাপ)! কি অভিমান্পে সংসার আধা? 
কারে, নুদ্ধ বাপকে চোখের জলে ভাসিয়ে চলে এসেছো হত 

সোপান কমল পথের ধুলো নাখবার ক্গ্তাই কি সই হয়েছে 15 

চল বাপ চল- আার তোমাকে এ অবস্থায় দেখে পামি ছি 

তাতে পণলভিন। | 

বেলোডা। গোলাম এই ত আপনার চরণমুলে আশ্রয় পেয়েছে। 
আপ কোথায় মালে ভাহাপনা! 



চতুর্থ অন্ধ । ১১১ 
আর্মী। “শুধু রূপ নয়, পাগলের আমার কি মিষ্ট বাক্য! 
সকলে। মধু মধু! 
জন্মা। আমার পাগলীও বড় এটা ফেলা যায় না। 
সকলে « আরে আল্লা ! _ঘেমন ছেলে, তেম্নি মেয়ে । 
আম্মা । পাশে বসালে মানাবে । 
সকলে। পে ঢেউ খেল্বে, উদলে উঠবে। 
বেলৌড়া | (্বগ্ত ) এ আবার কড-কুথা! পাশরী কি.__ 

'আামাকে-বিয়ে করতে স্ুবৈ নাকি 1? ৪ বাবা। তাহ'লে ত মুজ্গিলের 
ওপর মুদ্ধল'নস্থলতানের যেদ্গপ আগ্রহ দৌঁপ ছি, তাতে ত 
এর হাত এড়ান দেখছি এক অনসস্তব ব্যাপারএ প্রতিবাদ করলে 
বিপরীত ভবে উপায়? 

আর্মা। কিবাপ-মাথা শীজ্ষে কেন ? চল। 
বেদ । জনাব, আমি স্প্রে দেখেছি _ পিতা আমার পীড়িত। তাই ঠাকে দেখবার জন শ্গামি উদ্গীব হ'য়ে চ'েঁছি। 

। আম্থা। বেশ তবাপ্! পিতাকে দেখতে ইচ্ছে করেছো, 
হলে তিনি তোমাকে মেরূপে দেখতে চান, সেইভাবে ভার 
ছে যাও। একা যাবে কেন, হী একটা বালি নিয়ে যাও । 
বেদৌড়া। পর্ষিরে এসে নিয়ে গেলে হয় না ? 
আন্মা। ওরে বাবা! হাতে পেয়ে তোমায় ছেড়ে দিতে হবে? 

ওকিহয়! তুমি আমার কল্তা নাও, রাক্জা নাও--আমাকে 
শ্ম্ত হ'য়ে নিজ্জনে ঈশ্বরের নাম করতে দাও। খালেদানে [দিন থাক, এখানে ছদিন থাক,_ এমনি ক'রে'ছুটো রাঙ্াই চালাও। . বেদৌরা। বিবাহ ক'র্তে হবে! 
আর্া। পছন্দ না হয় করবে কেন। 

০ 

া 
| 



১৯২ ( হেঙৌরা। 

হায়ভনের প্রবেশ । 

হায়। পিতা! বীদীকে তলব করেছেন কেন? ও 
আর্া। এস মা এস। যার জন্ত আজও পর্য-স্থ তোমাকে 

অবিবাহিত রেখেছি, তোই সাজাদা কমরলজমান তোমার সম্ে 
মা! তাকে সেলাম. কর। মা! আঙ্গ?হনে ইনিই তোমাক 

রাজা । ( হায়তনের সেলাম করণ ) কি বাপ! মেয়ে কি আমার 

তোমার পীশে চাড়াবাশ্ধ 'অযোগা ? ৃ 

বেদৌরা । জনাব! "আপনার কন্তাঁপ,পনার মবের যৌগা 

সৌন্দরধ্যময়ী। এস সুন্দরি । সঙ্গে এস। 
আর্মা। সাঁজাদ। 1 ক্ষণেক অপেক্ষা কর, 'আমি তোমাকে 

যোগ্য সম্মানে ঘরে নিয়ে মাবার আয়োজন করি। 

বেদৌর1। তোমার নামটী কি ভাই ? 

হায়। পিভ। আমাকে হায়তন ব'লে ডাকেন। 

বেদৌরা । বেমন রূপ, তেমৰি নাম। তা সুন্দরি! এ গোলাম, 

কি তোমার যোগ্য ? 

হায়। বমি জানিনা । 

বেদৌরা | কিন্তু মামি আানি- আমি তোমার রোগা লই | হায় 
তন! আমি চাদ হাত বাড়িয়ে পেয়েছি। ভুমি বদি আম” 

ছাড়তে চাও, আমি তোমায় ছাড়ৰোন! 1 

গীত। 

এস, প্রাণ এসো দয় আবছি তো ম। রাখিছে, 

এস, দিধি এলো, আরো কানে এস, 

আপি পাশে এস। আয়ন ভরি! তোমা দে ছিে। 

প্রস্থান ) 
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চ 

গ্রস প্রফু ফুল দল সঙ্গ, 

মলর মাঁরুত শত জঙ্গ, 

॥ এস আবরি দক জঙ্গ, লীবন্তু সনে রাখি মাখিহে । 

| (তোঙগারে জামার ) 

পঞ্চম অঙ্ক । 

্ প্রথম দৃশ্ঠ। 

হামাতনের কক্ষ । 

হায়তন্। 

হায়। সাঙ্গাদার রূপ৪ অতুল, গুণও অতুল'। তবে আমার 

প্রতি এমন ব্যবহার 'কেন? অবশ্ত রূপে আমি কোনও মতেই 

ঠার যোগা নই | কিন্তু না হ'লেও, তিনি আমাকে দেখে গুনে, 

হ্বীহে গ্রহণ ক'বেছেন। তবে আমার সঙ্গে পরপুরুষের ভ্তায় 

টার আচরণ কেন ? -আমি কি কোনও অপরাধ ক'রেছি। কই, 

19 ত কিছু বলেননা। মুপে আমাকে কত আদর দেখান, 

৪ দেখান, রূপগুণের কত প্রশংসা করেন; কিন্তু কাধাতঃ দ্বণা 

তন্ন তকিছু দেখান না! আমার শমা! স্পর্শ করাও যেন তিনি 
প মনে করেন। হা জঈশ্বর। এআমার কি করলে রূত্ব 

লে, কিন্তুমে রন্ব বাবহার করতে অধিকার দিলে না । মপি 

নামার কাচের সিদ্থকেই পোরা রইল! শুধু দৃর্িসবখ, হাতে 
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ক'রে নাড়তে চাড়তত পেনুম না|; খোদা! এই কক আমান ৰ 

বিবাহের পরিণাক। 

নেপথ্যে । মা! আমার, ঘরে আছ? ঃ 

হাস্স। একি পিতা '-এমন সময়ে ! 

নেপথো। আম. আমার ভানতন্। 

হায়! (অগ্রসর হইয়া) জনাব! বাণী হাজির । 

" জাঁঞনসের প্রবেশ 

সস আল্মা। এই "ন মা আমার দর্ভিযে আছ । একা পে 

রাজা কোথার? | 

ভার । তিনি এন ও রাজসভায় | 

আন্মা। ইস) বেটা ভারী রাজকার্মা করছে! অত মেহনত 

কার্চল শরীর থাকলে কেন » পারি আটটা পর্যন্ত বাঙ্গকয়া। 

হায়। প্রতিপন্ই তিনি এই বুকস কারছেন। 

আাম্ম। তা বুঝেছি । এই ঠিল দিন তাকে কাঙ্গাভা 

(দিছবেছি । এহ ভিন পিনের ভেতরেই সাভার খুব খোসলাম নিছে, 

ছেন। গরমবাও খেকে আরম্থ কারে সামান্ত প্রজা পগান্থ সক, 

লহ আপ লুপাতি | রাজ! লাজমানিকে খবর পাঠিসেছ 157 

ভাট আমার এস দেখুক, ভার পাগলা ছেলেকে কেমন নে 

এনেছি | মা! সাঙ্গাণা ভোমাকে মর করছেন কেমন? 

হানু। ম্যাম ৪ আমাকে অকারচছ্েন। 

আন্মা। একি, এমন ঢোক গিলে বাপে কেন? 

হায় যত্ব করেন। 

আপা । পা, করেন ন।। মা? মামার গোপন কারো লা। 
| 
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তোমারই জর্য জামি এত ক'রেছি। - তোমাত্ক রাণী নাম দেবার 

জন্য--তোমার সুখের জন্তই আমার এত চেষ্টা, এক্খ্বত্ব | তাই রাজ্য 

ত্যাগ৯ক'রে, ঠাকে রাজা দিয়েছি । তোমার সুখে আসার মু । 

তুমি ধরি হুর্দী না হও, তবে কি জন্ত রাজ্যত্যাগ ক'র্লুম ? 

. শ্হাঙ্গ। অয করেন না। 
আম্মা নিশ্চয় করেন । মাবল, কি হয়েছে ভেঙ্গে বল। 

মার মন অন্তিব হাল, বল। 

হাসু খলুন ১শাপার উপর অভাচাহ কার্দেন না 2 

আদ্মা। ভার ওটি অত্যাচার কারবার যো নেই তমা! 
০ হতভাগা যে আমার বন্ধুর পুর। 

হায় রাজকুমার আমাকে আদর করেন, বর কন, মিষ্- 

বক পরতিত করবার বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বামীর মত 

তর করেন না। বন ছাড়াছাড়ি জাব। 

জায় ই এই কয় শিনতী এই লুকমস্কারছেন 2 

হায় | কম়ুপিনহী এক রকম বহি বজিকাধা কারে 

মান, আমি অপেক্ষায় বাসে থাকি আমাকে নিয়ে কত 

পঙ্গু হম্ত করেন, কত আদর কছেন। ভার পর আপনার মনে 

নি করেন ঠ্ানের ভাবে তার হম, প্রাণে যেন হাত অসহা 

বাতশা। ঘেন আমার প্রতি ভালবাসা হাব মোখথক, আমাকে 

শবণঠি কারে মনে হিলি শখা নন। 

নয 

হায়। কিন্তু আমার প্রতি বাবার কার এত তত মাথা 

(৭, আমি কোনও কথা বলতে পারি না। 

'আল্মা। যেমন বাবহারই করুক না কেন, সে জামাকে" প্রত. 
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রণা করেছে । বলি শোন, আজ যদি সে তোমার প্রাতিএরপ ব্যব- 

হার করে, তা 'হ'লে তার হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে, 

দেশ হ'তে দূর ক'রে দেরো। তোমার জন্যই তার কাপর, 

তোমার জন্ভই আমি আনন্দের সহিত তাকে রাজ্বান 

ক'র্লুম। সেই তোমাকে অনাদর! বারদিগর যদি তোখার 
অমধ্যাদা করে, তা হ'লে রাঙ্জগসভায় সর্বসমক্ষে, আমিও তা, 

মর্যাদা ক'ন্ব। | 

(প্রস্থান ) 

হায় ।-- শীত। 

কেমন করে ধরিগো তারে 

যে পাশ বাসে দুরদেশে সাগর পারে । 

সে মেন এস ধরা দেয়, 

.. ধরি বরি সরে যায়, 
অনীগিক বেলে যেন অক শির ) 

ভিতাব সেনা ভরা তাছি আধার ॥ 

পপ তাপ আজি ওটি আটিপও ক আট ও বা পাশপাশি ল 

বেদৌরার প্রবেশ | 

বেদৌর | হারহন ! 

হাসু! জ্নাব। 

বেলৌরা | এখনও পর্যাস্ত জেগে আছ ? 

হায়। আজ আমি তোমার সঙ্গে সুখহৃঃখের কথা কই 

বলে জেগে আছি। 



কাছে দুঃখের কথাই সুখ । 

স্কায়। বেশ, তাই তোমাকে বল, তুমি কাছে বসে শোন। 
বেদৌর। তুমি ক্ষণেক অংপক্ষা কর, আমি নমাজট$ সেরে 

মাটি । 

হায়। আজ আর আমি তোমাকে নমাঙ্ শেষ করতে 

পিক্ষি না। আমি ম্াঞ্জ সারারাত জেগে থাকবো বলে ত্স্তত 
হায়েছি। 

বেলোরা। তা হাখোত তুমি মামার শুধু »প্রাণেশ্বরী নও হায়- 

তন ভুমি আমার দর্মের সহাম্ত | বেশ, বসো । দেখি ভুমি কতক্ষণ 

[জেগে থাক 17 ৮ প্রস্থানোশ্যত ) 

হায়। আজ তোমায় আমি অন্ত ঘরে মেতে দিচেছ না। ঈশ্ব- 
বের আরাধনা করতে চাও, আমার শুমুখে কর। 

বেপৌরা। ডুমি কাছে থাকলে, ঈশ্বর-চিন্তা আস্বে কেন 
প্রয্নভমে ! 

হায। দেখ আর আমি তোমার মিষ্ট কপায় তুলছি না! 

ঠমি কয়পিন ধারে আমায় প্রভারণা কারে আস্ছ! 

বেদৌরা। ভা করছি, কিন্তু না কারে উপায় নেই ।-কেন 

না, ভোমার মন্ানুতাব পিতা "আমার ঘাড়ে নে ভার চাপিয়ে 
পিয়েছেন, তা বইতে হ'লে, ঈশ্বরের সহায়তা ভিক্ষা ক'র্তে হয়। - 

হাসতন _প্রাংণম্থবী । ভতক্জন্ত মনে ক্ষোভ কারো না। 

হায়। ন্তোকবাক্যে আজ লাছ না। 
বেদৌরা। (ম্থগভ ) আজ ত তাহ'লে দেখছি বিষম বিপদ! 

জার এ বিপদ ভাবলে চ'লবেই বা কেন? কত্ত দিন আমি এ 
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বালিকার কাছে আত্মগোপন ক'র্ব1--হা প্রার্েশব! তুমি কি 
আমাকে তবে এহারকই স্থির করলে? 

হায়। ব্যবহারে ক'র্তে। হয় বই কি!--রূপ থাকূলেই, কি 

এত স্বার্থপর ভ'তে হম সাজাদা ।_আপনাকে নিদ্ই আপনি 

উন্মন্ত। পায়ের কাছে একটা বাদী পড়ে যেকদিন কষ্ট পাচ্ছে, 

তার প্রতি একবার দেখ বারও অবকাশ পাও না। 

শীত। 

পর সাগর নাগর আমার। 

আপন কপে লহর ধরে গলায় পরে হার, 

আদর পানে চাইব কখন আর! 

আমি ধু দেখতে লহর বসেছি তীয়ে, 

প্রাণপিয়ানী শুধুই ভামি লোচননারে । 

(ভুমি) হেসে যাও হে ফিরে, বুঝতে নারি বাবহার ॥ 

পাপা 

বেলৌরা | যথার্থই সাজানী! আমি তোমাকে এই কয়দিন, 

প্রতারণা কারে মাসছি। কিস্ু বড় অনিচ্ছাস্। 

হায় । দেই জ্রন্যই কি ভুমি শোকের গানে মনের দুঃখ 

প্রকাশ কর? 

বেদৌরা | হায়হন। আমি শোকের সাগরে ভাসছি। 

হায়। ভা বেশ বুমেছি। ভুমি আমাকে বিবাহ কাদেশ 

স্পী ন্৪। 

বেদৌরা | তোমাকে জখী ক'রতে পারছিনা বলেই আমার 

হার়। মামাকে সুধী করবার প্রয়োজন নেই, তুমি মুখে 

| 
| 
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খাক, তা হর্ণলই আমার সুখ । আমি তোমাকে নিজের জত্ 

বল্ছি না, তে'মার ফন্যই বলছি। পিতা আমাকে তোমার সম্বন্ধে 
নেই প্রশ্ন কারেছেন। আমি মিঙ্যা বলতে পারিনি । শুনে 

হিনিরুচ বলে গেছেন যে, আজও বদি তুমি অন্ত' কষ 

নন মত বাবার কর, তা হালে ভোগাকে নির্বাসিত করে 

দেবেন, বেশি ক্রোধ হ'লে তোমার প্রাণ পর্দান্ত সংশয় । আমার 

জগ্ত যে তোমার কোন অনি হবে, এই রই হুঃপের কথা । 
বেঙ্গোরা | (€ তত 7 উত্তম সম্থটি। এপন যদি আত্ম- 

প্রকাশ না করি, তাহলে মু়া। যদি আত্মপ্রকাশ করি, ভ বড়ই 
দার কথা | কেন না নারী ভয়ে আনম অতি হঃসাহসিকতা 

কাাপুচু এঞুক ভাজা পভালণ। ক বেছি ; এক সবল বালিকাকে 

ঢুকল কাবেছ়ি | এখন এই বালিকানিস্ী আশায় গহণ করি। ঈশ্বর 1 

ভম তিন এখন আমাকে এ বিপদে রক্ষা করবার আর কেউ 

(ই ( প্রকণত্া ) বাজকুমাহী! একজন হতস্টাতিনী তোমা 
বে আশ্রস ভিক্ষা কারছে। 

হায়। সে কে তুমি? 
লেনদেন 1 আমিও তামার মতন একজন রমণী । 

হায়। তফ্ি রমনা? 

|. েপোরা। আমি চীন দেশীয় আাজকুনারী, আমার নাম বেদৌরা। 
মামার স্বামী কমবলজমানের সঙ্গে আমি উল বাপেন দেশে আস্- 

৮ পুম) পথে আমিতে আমে দৈবদপ্ষিপাকে স্বামীকে হালিয়েছি । 

পলা -অপশিচিভ পথ ভয়ে হীরই শোষক পারে, ভার নাম 
“হণ কানেছি। এখন আমি হোমার সাশতা। ভয়ে, বিষাদে 

যত; কি করেছি জানি না। 



১২০ ধেদৌরা। 

হায় । এড বড়ই আশ্চর্য ঘটনা? 

বেদৌবা। আমার ছুঃখের ইতিহাস যখাদথ তোমায় বলুস) 
ধম সাজাদী ! তোমার যা মর্তবা, তাই কর। 

হায়। তোমার কোনও ভয় নেই, তোমাদ অবস্থার কথা 

ষ্টনে জামার মনে বডই" কষ্ট হয়েছে। 

বেদৌয়া। করুগাময্ি! তোমার তি অভয় পেলুম, কিন্ত 

রার। জানলে পারলে ভ্রিহবে? 

হায়। রাজাকে জানাব না। ফতটিব না ভোমার স্বামীর 

সাক্ষাত হয়, তত নিন যেষন ভাবে আছ, তেমনি ভাবেই থাক। 

ডুষি স্বামী সেজে খেলা খেলেছিলে ভাল যণ্াথ কথা বলতে কি, 

ভোমার রূপে গুণে আমি বডই মুকধ হায়েছিলুম | তোমার আদর 

পোভাগ পাবণর জন্য আনি লালানিত হায়েছিলুম | 

বেদৌলা | এ আদর দোভাগ, এ রন দিই রলিকভা, আমি 

স্বামীর মুখেই শানিছিলুম 

হায়। ঘাক্, এখন আর আন্ত কাম প্রয়েজন নেই । 

নেনৌরা | না) হখন। এই পর্যান্ত। 

হায় । এখন চল- গল দুকনে মন খুলে খেলা করিতে! 

খেলতত খেলতে অমস্থ্ ঘটনাটা খুলে বালুবে চল | শুনতে আমার 

বড়ই কৌভৃতল হবেছে | 

বেদৌলা | চল, কিছু শগিলী । আঁশাল জতীনে মে একপারি 

কুড়ে ঘর কেয্ডিলে, সেটা তোমার বিনা বড়ে পাড়ে গেল। 

হায়। আা। দেচেগ্ছ। ঝড় হালে, চারিগিকে ঠেকো দিযে 

কুড়েটা শাচাবার লা হত এ একেবারে নিশ্তিন্ব ঠেলাঠেছিব 
দায় থেকে উদ্ধান পেসেছি | 



উদ্ধান পার্শ্ব । 

কমরলক্মান ও উদ্যানপ্ালক। 
উদ্ভা-পা। বসে আছ? 

কম। না, বাসে নই--আপনি ফে গাছের গোতটো খত 
বলেছিলেন, সেহতে খু ্ডছিলুম | 

উদ্যা-পা। ঠা বেশ কারে খুড়ে শেকড় গুলো কেটে, গাছটাকে 
ফেলে বা্ি। মিছে আৰ জায়গা যোড়া কারেন্খাকে কেন? গাছটা 
দেখতে ছোট, কিন্ত বয়স কত জান ? 

কম। কেমন কারে জানবো? 

চি | মামার য! বরেস, ওরও তাই) চারকুডি বছর । 
ারজন্মপিনে আমার বাপ ওটী পুত্রেছিলেন | ওটী এত দিন 

রে গেল আনালও বুঝি কেমন কেমন হয়| 

কম। সেকি বাপ! আপনি আরও শীর্ঘজাবী ভোল। আপনি 
ন: বেঁচে থাকলে আমার মতন অভাগার আশ্রয় হ'ত কে£ 

উপ্যা-পা। *মাপুতে কি আনার সাধ! তবে সাধ না থাকলেও 
| ত রেহাই লেঘ শাঠ চারকুড়ি বরল হ'ল, আর কতকাল 

ঠমি আমাকে এা5ত বল? তুমি থাকতে থাকৃতে ম'লেই ভাল 
£৪। ভুমি না থাকিলে, আমার হয়ত গো হবেনা । যাক্--সে 
৭ শসীবে আছে ভাবে । এখন আম জাহাজের কাপ্েনের সঙ্গে 
গং করতে চল্নুন | বছর বছর একখ।।ন জাহাজ এখান থেকে 
এখন উপদ্বাপে যাহ । এবনির রাজা আমার বাগানের জলপাই 

টি 

প্র 



রা 
১২২ ৷ হোদৌর। 

বড় পছন্দ করেন। "অন্তান্ঠি বছর এতদিনে জাহাজ ড+:ল যায়, এ 

বৎসর জলপাই্নাবি হ'য়েছে ব'লে যেতে পারেনি । যাই, কবে 

যাবে খবরটা নিয়ে আসি। তমার সেই সঙ্গে তোমাকেও পট্চাবার 
বন্দ্বস্ত করি। যাও বাপ্! ততক্ষণ তুমি কাজটা সেরে ফেল গে। 

কম। যে! হুকুম রা / ০ রর রি 
| ( উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান ) 

॥. *. দ্বানহাসের প্রবেশ। 
দান। বেদৌর! যপিও রাজা হ'য়ে ছে, তবু অতি মন- 

কষ্টে সে কালবাপর্ন ক'র্ছে। বেদৌরার কষ্ট ত আর দেখা যায় 

না । বদ্মাপ কাস্কাসের দৌবাস্ম্যে সেএমন ক'রে কতদিন বিরহু 

সহা করবে? যেমন ক'রে পারি তাবিজ কমরলক্মানকে দিতেই 

হবে। যেমন ক'রে পারি, দুজনের মিল ঘটিয়ে মৈমুনী রাণীর 
পপ মা হবে। কাস্কাস্ চিল হয়ে তাবিজ্গ লিয়ে সারে 

দাড়েছে। এখনও চিল হ'য়ে তাবিজ সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে । মনে 

নক'র্তে পারবো না) কিন্ত আমার চোধ, 

এড়িদে না ওয়া রী ভার মতন গাধার কাজ! সে কোথায়, রা 

পেয়েছি ) মেমন কারে পারি, তার কাছ থেকে তাবিজ কেড়ে 

হবে। যহে) আমিও চিল হয়ে উড়ি ও বদমাম বেদাকে মেরে আদ 
না ৫ ৃ নন করে কেড়ে নিহ | আহ সহরে মারমানকে দেখছে 

পেয়েছি, ভাবিজ তার হাত দিয়েই কমরলঙ্জনানকে দিয়ে দিই । 

(প্রস্থান ) 

মাঞ্জমানের প্রবেশ । 

মার্জ। না, ব্দিন হ'ল, আর বেখদিন স্বামী স্্রীতে ছাড়াছাড়ি 

ডাল নর কেনন।, দামি অনেক বিরহ দেখেছি, কিন্তু বেশীদিন 



পঞ্চম অঠী । ১২৩ 

একটা বিরইন্কও টেকুতে দেখিনি । ছু চার দিন বিরহ গরম 

গরম থাকে । ভার পর অল্প অশ্্ী ক'রে বেবাক বিরজ্টুকু গায়ে চ'ভে 

যায়? চড়া বিরহ আর ক্ষরা পিত্বি দুই সমান। না--কাজ নেই, 

সাজাদা সাজদীর মিলটে ঘটিয়ে দিতে হচ্ছে, কিন্তু এ ছুক্ষনের যেন 

মিল'ছ'ল) তাবিজ ত পাওয়া গেল না। ত্ঁবিজটা না পেলে তো 

এই বুকমের ছাড়াছাড়ি আবার হবে! সাক্সাদার সঙ্গে তাবিজটাকে 

না নিয়ে গেলে তো ফুর্রি হবে না । একি বেয়াদব চিী- তাত্িজে 

ছে'। বাপধন চিল ! তোমার ত কেবল পুচ্ছ। তাবিজ নিয়ে কি 
ক'রুবে বাবা? কোথায়"মাছ এস _-এসে তানি ফিলিয়ে দাও । 

আমি তোমার পুচ্ছ দোণ! দিয়ে বাপিয়ে দেব বাবা! এস বাপধন 

এস, তোমাকে মগ-মুলুকে নাপ্লি খাওয়াব বাবা! একবার খেলেই 
লাজে মযূর-পুচ্ছ গজিয়ে উঠবে । এস-_-ধন এম -চৈ_চৈ। 

জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ । 
বৃদ্ধা। ওগ্] মিয়া? 

মার্জ। কেন গো বিবি? 

বৃ্ধা। মিল, মোল্লার মাঠে গো মিয়া, এত বড় চিলগো মিয়া, 
চান এত বড় গলা, তাতে এত খানি কি নড় নড় ক'র্ছে আর 

কক্ বক ক'র্ছে। 
মার্জ। ইয়া আল্লা! খোদা লেনেওয়ালা, খোদ! দেনে ওয়ালা, 

ইল্বিল্ ইল্লা, ঠিক মিলা চিল। 

বৃদ্ধ | আর একটা চিল তাকে ধরেছে, আর ঠকাঠক্ ঠোকোর 

মারছে--ভারী লড়াই! 
্ম। কটে, বটে, কোধার নাকে একবার দেখছে 

দাও না। 



১২৪  ষেদোরা। ঃ 

বৃদ্ধা। এই যে, এই পথে যাও লা। যে মাঠ। এম গিয়েছি, 
আঁর অমনি একট! গোদা চিপ মাথার ওপরে ঠকাস্ ক'রে ঠোকর । 

ধীষে মিয়া । শা? 

মাজ। এর বটে, রাজা ফেলে দিলে । ঠিক মিলা, ঠিৰ 

মিলা । | ( প্রস্থান ) 

বৃদ্ধা। বাপ! আমি যাবনা-_-আবার যর্দি ঠোকোর মারে, 

বাঝনে মিয়া | এ »... (প্রস্থান) 

উদ্যানপালক ও কাণ্ডেনের প্রবেশ | 
উন্যা-পা। আমি আপনার কাছেই নাচ্ছিলেম। আপনি 

এসেছেন, ভালই হ'মেছে। 
কাপ্রেন। আর না আস্লে চলে? অমনি শমনিই ত এবার 

জাহাজ ছাড়তে দেরী হ'য়ে গেল। এবনি উপদ্বীপ ভাষে মেতেই 

হবে। বুক্তা জলপাইয়ের জহ্য আগে থাক্তেই বায়না দিগ়ে রেখে 

ছেন। জলপাই না নির়ে গেলে কি রক্ষা আছে 2. তা হ'লে জাল 

দেরী করবেন না মিষ্মা! জলপাই সব জালা ভর্ি ক'রে রাখুন ) 

পরশু সকালে আমাকে রওনা হতেই হবে। 

উদ্যা-প1। বহুত আচ্ছা, আর দেখ মিয়া ' একটা ছোকরাকে 

সঙ্গে নিন যেতে হবে, তাকে এবনি উপদ্বীপে নামি দিতে হবে । 

কাপ্রেন। তা হ'লে তাকে তৈরী হয়ে থাকতে বললেন, দেরি 

করূলে আরম অপেক্ষা করতে পারবে! না। আমাকে পর ভোরে 

জাহাজ ছাঁঢ়তেই হবে| 

উদ্যা-পা। পরশ্ত তো? এর ভেতরে সে খুব তৈরী হতে 

পারবে ! 

কাপ্রেন। বৃ আচ্ছা, সেলাম । (প্রস্থান) 

খা 



পঞ্চম অই । ১২৫ 

মার্জমানের তাবিজ হস্তে প্রবেঞ্র। 

মীর্জ। ঞমিয়া সাহেব! সেলাম । 

উদ্ভা-পা। সেলাম, কে আপনি মিয়া" 

মার্জ। আপনি জ্বাল আছেন? 

উদ্া-পা। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কবে মাটাতে মিশি, আমার 

আবার ভাল মন্দ কি? কিন্ধ আমি ত জীপন্শকে চিনি নট। 

মার্জ। তবে থাক্, আপনার কথা ছেড়ে দেখা গেল, আপ- 

নার জলপাই ভাল আছেন ? 
উদ্যা-পাঁ। জলপাই ভাল আছেন কি রকম? 

মার্ড। তবে বাক্, জলপাইও চুলোয় যাক্। সালাদা ভাল 
আছেন? 

উদ্যা-পাঁ। সাজাদা কে? 

মার্জ। কেন*সাপনার বাগানে যিনি মাটী খৌড়েন, গাছের 

গাড়ায় জল দেন। 

উদ্ভা-পা। এসব কথা তুমি কি বল্ছ? 

মার্দ। দূর হো'ক, তবে আর কিছুই বল্ব না। আপনি সাজা- 

দাকে এই তাবিজটে দেবেন, ব'ল্বেন-__-চিল মিয়া ফিরিয়ে দিয়েছেন । 

উদ্বা-পাঁ। একি ! এসব কি কথা? চিল মিয়া ? 

মার্মা। ধরুন, আর আমি দেরী ক'র্তে পারি না। 
উদ্যা-পা। কার তাবিজ) আমি নেব কেন? 

মার্জা। বেশ, .তবে আগ্লে দীড়িয়ে থাকুন। আসি মিয়া, 

সেলাম। আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে বল্বেন-হুশ, হুশ, ক্'রে 

উড়ে গেল। 
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উদ্যা-পা।.. ও মিয়া! একি কর? কোথা যাও? ও মিয়া ! 

ও চিল মিয়া! একিহ'ল! কার ধন আমাকে দিয়ে গেল ? বুড়ো 

ৰয়সে ফ্যাসাদে পড়ব নাকি? এত বহুত দামী আবিজ! এত 

হেঁভিপেঁজি লেকের নফ় ! সাজাদ1 ! কে সাঙ্জাদা! যে আমার 

বাগানে মালীগিরি ক'র্ছে ! সে লোকটা বাজার ছেলে? এত 

ভারী গোরমালে পড়ে গেলুম ! 

| কমরলজমানের প্রবেশ। 

কম? আশ্চর্য বাপার! আশ্চধ্য ব্যাপার! গাছের তলায় 

সোণা । কেও দিপা ' সাহেব ! 

উদ্যা-পা। সাজাদা গত্রিব আদমী 'আমি, আমাকে তামাস। 

ক'র্ছেন কেন & 

কম। সাজাঁদ !-_ সেকি! কে আপনাকে একথা বাল্লে? 

উদা!.পা 1 কেন, চিল দিয়া ব'লে গেল । 

কম। চিল দিপা বলে গেল কি? হু 

উদ্যা-পাঁ। শুধুকি বলে গেল-- এই ভাবিজ ফিলিয়ে বিয়ে ূ 

গ্লে। 

কম। ক্ষর্যা! একি! জশ্বর! একি তোমার দয়া] ফিবে। 

পেলুম ! একি স্বপ্ন! না সত্য ? কোথা পেলেন মিগ্া ? 

উদ্যা-পা। জনান নী 

কম। জনাব কি? আপনি আমার আশ্রয়-দাতী--পিতৃহুলা। 

সস্তান জ্ঞানে £ষে শ্গেহবাক্যে আমাকে এত দিন ধারে আপ্ায়িঠ 

কাঞ্জে আস্ছেন- তাই বলুন । কোথায় এ তাবিজ পেলেন বাপ.!। 
উদ্যা-পা। এই নে ঝল্লেম বাপু! চিল নিয়া দিয়ে গেল। 
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। চিল দিয়ে গেল? চিল দিয়ে গেল কি? টিলই ত 

জিনিষ নিয়েছিল । 

সউদ্যা-প]। তা হলেই ঠিক গষেছে। নিয়ে ছিল মআাবার 

ফিরিয়ে দিয়ে গেল। চিল মিয়া নিজেও এ কথা ব'লে গেল। 
কষ। চিল কথা কইলে কি! 

উদ্যা-পা। এক রাশ কথা কয়ে গেল। ভারী জ্য'টা চিল 
সেকি চুপ কারে থাজ্ক? 

কম। আচ্ছা! তাকে দেখতে কেমন? 

উদ্্যা-পা। চিলের মতন যে ঠিক্_তাওল্মর় । পিঠে খানিকটে 

পুচ্ছের মতন কি ঝুলছে বটে! খানিকটে ভুঁড়িও আছে। একটু 

বেঁটে খেটে, চিলের ভাবট! বড় নয়-_-এই পাতি হাসের ভাব। 

কম। বুঝেছি, মান্জ্রনান ভাই এসেছিল। যাক্-আবার 

আশা, তাবিজের সঙ্গে যেন আমার সব ফিরে আস্ছে। ঈশ্বর ! 

আবার কি বেদোৌরাকে দেখতে পাব ? 

উন্যা-পাঁ। কি বাপ! ভাবতে লাগলে কি? 

কম। বাপ! আপনি আমাকে যে লামগ্সী দিয়েছেন, আমি 

অশক্ত হ'লেও ঈশ্বর :আপনাকে পুরস্কৃত ক'রেছেন। আপনার 

সেই শুকর্নে গাছের গোড়া খুড়তে গিয়ে, পঞ্চাশ ঘড়া সোণা 
পেয়েছি, আপনি গ্রহণ কা'র্বেন আসুন । 

উদ্যা-পাঁ। আমি নিয়েকি করবে! বাপ? ঈশ্বর তোমার 

জন্যই এ ধন রেখে দিয়েছেন। আমি আজ বাদে কাল ম'র্ব। 
আমাকে আর ধনের প্রলোভন দেখিও না। আর চারকুড়ি বছর 

বাগানে থেকেও যখন আমি ও ধনের অধিকারে বঞ্চিত, তখন ও 

ধন আমার হলেও ভাবাদি হয়ে গেছে। বাপধন ! তুমিই গ্রহণ 
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কর, আর যাবার জন্ত প্রস্তত হও। পরশ প্রাতঃকালে জাহাজ 

এখান থেকে রঙা হবে। প্রস্তুত না থাকলে এক বছরের মধ্যে 

আর সেখানে যেতে পারবে না ॥ এসো-সোণার ঘড়াগুলো শল- 

পাই দিয়ে ঢেকে দিইগে, আর কাজ করতে ক'র্তে তোমার 
ঘটনাটা শুনগে। ( উভয়ের প্রস্থান ) 

তৃতীয় দৃশ্ট। 
কক্ষ । 

হায়তন ও বেদে রা। 

গীত | 

পুরব গগন গাক্স। 

অরুণ কিরণে সোপার কুল আব্ুলি বিকুলি গেসে হান়। 

দশদিশি ভরা হালি, 

আধারে আলোকে মেশামিশি, 

ফুটে কলি ছুটে অলি, ভাবে গলাগলি প্রাণ মাতায়। 

রডে রঙে মিশে যাই ভেলে, 

আলোকে পুলকে মিশাই কার ॥ 

বেদৌরা। প্রাণেশ্বরি ! হারতন ! 

হায়। ছকুম? 

বেদৌরা । ছি! এইকি প্রাণেশ্বরীর যোগা কথা! আমি 
হামাকে এত আদর কারে প্রাণেশ্বরী ব'লে ডাক্লুম, আর ভুমি 
চলা ছমে। পাখীর মত গঞ্জে উঠলে- “হুকুম ?) 
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হায়। উনাব ত এরাঙ্ষের রাঙ্গা, বেয়াদবী ক'রে থাকি, গর্গান 

নিন্। | 

বেদৌরা। বলি, আজ এত'ক্রে্ হ'ল কেন? 
হায়। “ক্রোধ না হবেই বা কেনু? আঅমোর প্রাণেশবরের 

তমার একটা প্রাণেখুরী আছে? 
এবেদৌরা । বেশ, তাতে এত রাগ কেন? আমার প্রাণেস্বরীর 

না হয়, আর একটা প্রাণেশ্বর ক'রে দেলে।। 

হায়। কি, সভীর সুমুখে এই প্রস্তাব! 

বেদোৌরা | বেশ, আমি মাগে না হয় মরেই যাই। 

হায়। দেখ, ও সব তামাসা আমর ভান্ক লাগৃছে না। তুমি 

ম'রবে কেন? স্বপ্নের ধন লাভ ক'বেছো, চিরকাল ভোগ কর। মরি 

আমি। 

গীত। 

হায়তন। যাও বধু যাও, যাও বধু বাও। 

মুখের আদর সরিয়ে নাও ॥ 

( আমর) হতশ।| ফিরিয়ে নাও । 

বেদৌর!। ও কথা ঝ'লন সরল। ললনা, 

আশা লিলে প্রাণ মরুময়, 

আপ! দ্বেড়োন। আশা ছেড়োনা, 

করুণ! নয়নে চাবি, 

দেখ মনের মতন প1ও কি না! পাও। 

বেদৌরা । ছি হীয়তন। এইনা তুমি আমায় ভালবাস ? 

হার়। বাপিনা প্রমাণ পেলে কিসে 

বেদৌরা | এই যে মরখের কথা কইলে! তোমার এই কঠোর 
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রহস্ড আমার প্রাণে কত আঘাত করে তা জান? যদি ডাল 

বাস্তে, তাহ'লে কখনও এমন কথা কইতে না। 
হায়। আগে বাস্তুম।' 

বেদৌরা। এখন ? 

হায়। এখন আমি জলপাই ভালবাসি । আমি এখন ভ্রলপাই- 

এর চিন্তা ক'র্ছি, আস্তে বিলম্ব দেখে মনে একটুও স্থুখ পাচ্ছিনা, 

আর উনি মাঝখান €থকে পপ্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বরী 1? জলপাইয়ের 

কপা যতই মনে পড়ছে, ততই নোলায় আমার জল ঝ'রছে। সব 

রস মুখে, এখন কি শ্রাণে রস আছে । 

বেদৌর! | কেন৭ জলপাইয়ে এত ভালবাসা জস্মাল কেন? 
হায়। ভোমারই কা হানতনের ওপর এত ভালবাসা জন্মাল 

কেন ? ভালবাসা আমার খুসী | 

বেনৌরা। সত্যি, তোমার জলপাই খেতে কি বড়ই সাধ 

হয়েছে ? তাহ'লে বল, হুকুম ক'রে আনাই।, 

হার়। এখানকার জলপাই ভাগ নয়, এ সিয়া দেশের একটী 

বাগানের জলপাই । 

বেদৌরা । এই কথা ! আমি সে দেশে এখনি লোক পাঠাচ্ছি। 

বান্দার প্রবেশ । 

হায়। কি কি খবর বান্দা! 

বান্দা । সাজাদী! সিয়া দেশের সওদাগরের জাহাজ এসে 

লেগেছে । ভাহাপনার কাছে গিছগো । জাহাপনা সওদাগরকে এই 

থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন ।-_ব'লে দিলেন-__রাজ! ও রানী গুইগানে 
আছেন, সেথায় পাঠিয়ে দাও। 
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হায়?” জন্মপাই এলেছে? 
ধান । এনেছে--পঞ্চাশ জাল । 

বান্দাগণের জাল! ইয়া প্রবেশ । 
এবেদৌরা । কটাতে পড়ে একটা জাঠী। বয়ে আন্ছিস্? 

বান্দা । জনাব, গুবারে পাথুরে জলপাই 1_ বিষম ভারী ।_- 

“বেদৌরা। ভাল, রেখে চলে যা। 
শী বান্দাগণেক প্রস্থান । 

রা পরীক্ষা, কোমরবন্ধ দেখিয়া ) 
উশ্বর । একি ।__-একি দেধি--প্রাণেশ্বর ! প্রাণেশ্বর 1 কোথান্ 

তুম! 
হায়। কি! কি! ব্যাপার কি? ব্যাপার কি ভগিনি ? 

বেদৌর1। যার জন্য তুমি আমায় এ অবস্থায় ফেলে গেছ, সে 

4রে এল | তুমি কট ? 

চায়। ব্যাপ্পব কিঃ 

[বেনৌরা | সমস্তই জান্বে ভগিনি। তোমার কাছে আমার 

"পন কি আছে, এখন আমি বড়ই অস্থির, আমি অজ্ঞান, আমাকে 
ম'র কিছু জিজ্ঞাসা করোনা । আমায় মাফ, কর। কই হায়? 

জনৈক বান্দার প্রবেশ । 

কাপ্রেনকো জলদি গ্রেপার করুকে লেআও। বুঝতে পেরেছে 

হদৃতন্ ? 

ভায়। বুঝেছি, তুমি স্বামীর সংবাদ পেযেছে। ! 

বেদৌনা। কবে নে দিন আস্বে ভগিনী--কবে স্বামীর 
চাদ পাব? তবে লুপ্ত আশা! পুলকনদীপ্ঠ হয়েছে। ' যে ভাবিজের 

উর 
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সঙ্গে আমি সর্বস্ব হারিয়েছি, সেই ভাবিজ আবার এশুদিন পরে 

ফিরে এসেছে! 
হার। তা হ'লে তোহার শ্বামীও তাবিজের সঙ্গে "ঙ্গে 

আনস্হেন। 

বেদৌরা। আসিবে হায়তন ? আস্বে ?, 

হাষ। ঈশ্বরের কাছে এক মনে প্রার্থনা করি, তোমার স্বামী 
এই'তাবিক্ষ্যে সঙ্গে ফিরে আন্থন। কেন শা, তোমার কষ্ট আর 

আমি দেখতে পারি, না । রমণী মনের দুঃখে কাদতে পায় না, 

উলটে মুখে হাপি মেখে থাকৃতে হয়, এর চেয়ে কষ্ট আর আছে 
ভগিনী । 

বেদৌরা | হায়তন ! তোমান্গ প্রাণেশ্বরী বালে আমি জীবদ 

সার্থক কারেছি, তুনি রদ্ণা-রত্র। 

(কাপ্েনকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ ও প্রন্থান ) 

কাপেন। গোলাম কি অপরাপ করেছে জনাব ? 

বেনোরা | তুমি এ জলপাই কোথায় পেলে? 

কাপরেন। জনাব! যে বাগান থেকে প্রতি বতসর আনি, 

এবারেও সেখান থেকে এনেছি । 

বেদৌরা। এর ভেতরে কি আছে, তা ভুমি জান তা তুমি দান? 
কাণুন। না জনাব । ওপরে জলপাই দেখেছি) জলপাই 

জেনেই এনেছি । 

হায়। জলপাই তোনাকে পিষেছে কে? যেরৃষ্ধ নরাবর দেল, 

সেই দিয়েছে কি? 

কাপেন। লা ভছুলাইন। এবারে পে নয়। এবারে এ$ 

চড়াকর। পিয়েছে। 



পঞ্চম জুম্ক । ১৩৩ 

বেদৌখা। তাকে দেখতে কেমন? 

কাণ্ধেন। গোস্তাকা নাফ হয় জনাব! কণ্টকটা জনাবেরই 

মত্ত চেহারা । সে ছোকরাও আস্তে চেয়েছিল। কিন্ত দৈব- 
দুর্বিপাক তাকে আনতে গারলুম না। 

উভয়ে । কেন? 

কাপ্রেন। নে বাইন্ত বে সময়ে ভাহাজে উঠবে, ঠিক সেই 

দময়ে সেই বৃষ্ধ মান ভায়। কাজেই” সে ত্রাজি আঙ্গৃতে পাঙ্গুলে 

দি। আমরা আনত হাকে অনেক পেড়াপীড়ি কারেছিলুম । কিন্তু 
[ন এলোনা । বননিলমা শর়নাতাব বৃতনেহের “অমর্ধাণা কারে যেতে 

“র্বো না। আগে ভাগ সংকর কার্বে। আমরা অপেক্ষা 

দূত পার্লুল না। একে ত এ বদর দেরি হয়ে গেছে- 

চিপ আমাকে বহলেশে যেতে হবে। সময়ের মধ্যে না ড় 

*রুলে, আর এ এহসনের মহন ফিরতে পারবো না। কেননা 

তাল ফিরে গেলে, আর ভাস চালবে না। শ্ারীব আদমী 

[বণা কারে বাই -ত। হালে একেবানে ধনে প্রাণে মারা বাবো। 

বেশৌ। এএকম ভনপ্ই কত জালা আছে? 

কাপেন । ধণশ জালা । 

হায়। শসা গলপাহিযের জালা নয়াসৰ সোগা। 

1. 

হায় £ লালা । রি 'র্দি এগনি গিয়ে সেই লোকটাকে 

য়েঅস্তে পা? তিহালে ওই পঞ্চাশ জালা দোণাই তোমাকে 
কসিশ, 1 £1£..ল ইল তহামাস তান আানে। 

বংপেন । আমি এখান আলো জনাব! 

| প্রস্থান ) 



১৩৪ বেছ়ৌরা। 

বেদৌরা। হায়তন ! তোমার এ অদ্তুত মহত্বের ঘোগা হে 

কোনও কাজ ক"রতে পারছিনি-_সাজাদী ! আজ হ'তে 
হায়। (হস্ত ধরিয়া ) আহা সে পরের কথা । আত্মহার!-জ 

রাঁজাশ।সন ক'র্বেন কেমন ক'রে? 

বেদৌরা | হায়তন ! তোমার কপাতেই আবার আক্ত আরম 
কুল পেলুম। * 

হায়। , একশো বারই এক কথা ! আগে পৰ আন্ুন, তোমাৰ 
শুর ত এসেছেন । , 

ৰদৌরা। এসেছেন কিঠ তিনি আসছেন, বাজনং, 
বাজছে । | 

ভায়। [তোমার স্বামীও আমছেন। 

বেলোত | ঈশ্বরের রুপাম়ু তিনিও পিক সময়ে এসে পাড়েছেন। 
* নর ্ স্প রসি / ০ এ ১৯ 

হায় হামার ম্বানানাহিক জেনেছ কো? 
ছি. € 

বেবোরা | অগেগ ঠিক জানহস বটে ভাবে এপন তি 

জাত পি কাল গালি শোও ”) রি ৯3 | 1৯5 শশা খুব পর্ণ মি তেছে। খু সের ॥প জ্যারি, ৬ 

৭ হিঠংনা নি হত এগস লে পুন আছে, আঙলার বরাত 



পঞ্চম অহ্থ। ১৩৫ 

চতুর্থ দৃশ্য । 
নি৩., পপ 

দর্বিপা 
টির দরবার । 

আন্ম্ানীস্, সাজামান ও উজীর । 
সা-জভ। ভাই টি । এসব কাটে কি এসব জতুনূল ক্লাণ্ড। 

আম্মা । আমিকি করেছি! আমি কে? আমি তনগনা সু, 
এ সব পাগলা রাঙ্গার আয়োজন । 
রা উজীর | তা ধুনা ববি একটু আমোন ক'রে তৃপ্তি পান, তাতে 

৮ বের ঘঁৎ খুঁং করলে চলবে কেন? 
| আন্দী। এই বলুন ত উজীর সাহেব! 

উদ্গীর। জনাবেরই যেন সখ. নেই, তা ব'লে আর কারও কি 
থাকবেনা? 

আন্মা। এই-__আমরাই না হয় বুড়ো হয়েছি। ভায়ার ছেলে 
তআর বুড়ো হয়নি । 

সা-্জ। যাক-এখন পাগলা পাগলী কই? তাদের না দেখে 

এ আমি স্থির থাকৃতে পারছিনা । 

বেদৌরার প্রবেশ । 
আরম! । এই যে! 

বেদৌরা । জনাব ! | 
সা-আজ। একি !--এ কে ?--এ ত আমার কমরলজমান নয়? 

উদ্রীর। না-ইনি কে? ইনি তসাজাদ| ন'ন। 



টিপা সপ টং 
সা-। আর ভাল ক'রে দেখবো! কি ভাই! প্রাথকে 

চোখের্ ওপরংএনে দেখ তেস্জসেছিলুষ। ভাই ! একাল উবু$ 
আশায় প্রাণ ধরেছিলুম। ভাই দোস্ত ! টাটিজান 
সেজীবনের শেষ ক্ছলে। ... 

আরা । উতর লাহে গঞ্ারিএ কি.কাই বলেন? 
উন্গীর? “জনাব ! ইনি আমাদের সাহাদা নন । রা 
বেদৌরা। গুরা ঠিধ.ব'লেছেন জনাব, আমি গুদের সাল্ষাদ! 7 
আর্খ্বা। তাহ'লে .কে ছুই প্রতারক ! চাতুরী কারে আমা 

কন্তার রাজ্য গ্রহণ ক'রেছিস্। ির়িলাালানর 
কোতল ক'র্বে!। না 

 হায়তনের প্রবেশ। 
হায়। হা! £-ঠকরেন কি, করেন কি, জনাব! উনি 

হ'ন, উনিই এখন জযার রাজ! । 

ধীর রেট, কে সারি জামার রাজ জান কব । .স 
হায়। রাজ! ন! করেন, হত্যা করেন না। জাগে মেখা? 

উচিত ছিল। রাহ্য থেকে আমাদের উত্তয়কে বায় ক'রে দিন 
পিতা! গোস্তাকি মাপ হয়, 'অপিনীর দোষে জামি সাজ! : 
কেন? 

বর সপ ্  নি. প্র রখ রক্িকে যা বদ । 



৩ & ই রঃ 

রি রি টং 7৮৫ ২ ৯৭৭ ট্্রান্োিরের্র্র্র্র্্্্রা রর পরে রি রো জরি ৬৫ 

চিঠি ৯). 
1. / ০ 4 ধা 

ল্য, & 

) ছায়। সি শা 

সি. পশ্্রী | ফা চট পির পু চা, তুমি আমার প্রাণের বন্ধ, 

পা” পম: রে পা স্টাটিই অত তাক) শর উদ দিনে আমাৰ 

হাসের হন্যে ও কেন? শস - পন আনেক ঢাজ 

এছ, আআ জলা ৯12 এ দি 

কাকে বান পদে 

প্রযেশও 

কাণ্তেন। চল্ চল্ চোর! রাজার মাল চুরি! টল্'। 
কম। দোহাই বাধা | আমি কাছে চুরি কিনি, খোদা আমাকে 

ন্ছেন। 

স্বাণ্ডেন। ই জেগোণ চোষে চক । চু 

টি ভর! 
জর্দা । একে? একি করেছে? 

তেন । নাহ এ বাক জামাই গা পণ কী লাশ 
ক'য়েছে। £ নর | 

আরশ ৭. বেজ দলেই হেটাই লা রা 

॥ ওকে ছেড়েছে! রি 

২ টাও ৮১১১৪ 



ম্যাপার?- ই, রে মালি, ছেলে খুজে 

 অর্জ। ইলবিল এ  কিলবিল এ সালা টিক 
কি. সাজাদা ! চিন্তে গর 1- এন বাধন. .ধ িয়েছিলুন 

বাধন কোথার গেল? এ কাণ্ডেনের পিরীতে : “ভ:7 কন. 

কউজীর। * কেও ফকির,ফহেৰ 1. 

মার্জ। হা জনাব!" সেলাম। জোড় মিলিয়ে বাড়ী পাজি 
ছিলুয় জনাব! এ (গালামের কোনও ঘোষ নেই । এখন সাজা 
নসীবে জোড় যে মাবখান খেকে কাণ্ডেন হ'য়ে বাবে, তা রী 
ক'রে জানবো ?. 

লাজ এসব ব্যপার কিছু বুঝতে পারছ উ্ীর! 
আমি ত হততমা। 

উদ্জীর। স্ট্েঁছোকরাকে আনান জনাব! কল্তাকে আনা 
নইলে এ রহন্ডের মীমাংসা হবে নাঁ। নেই ছোকরা! সব জানে । 4৫ 

ছোক্রাই এই চক্রের সুলাধার। ূ 
মার্জ। তাল, আমিই একবার চেষ্টা ক'্দুছি। সাজাদ। 

সাজাদী কই? 
কম। টি 

দোষে? 



৮৬ পপ ০ ০০ 

৮, বা চন 

পশ্টী £ বজে পে ॥ ঈ 
1 . নু ল 

বোগোরকে ল লা ছা 

লজ কি! ০১ | 

আছ বোস “বদৌরা-_প্রাণেখরীণ! বেছে আছ? | 
এনৌর:। ০১5 ০ চিগুধু বেঁচে নয়-_একটি ছিলুম ছটা হয়েছি, 

শর আমার এই দিনকে শরইঈ৬কর | কোরাধ ছুয়ে দ্দামি 
'বাঁলিকাকে জামার সর্বন্য সমর্পণ ক'রেছি। 
কম। কে ইনি বেদৌরা? 
বেদৌর! । কে-_-পরে ব'ল.ব, আগে গ্রহৃণ কর। 
মার্জ। টৌক গেলো কেন সাজাদা ! টপ ক'রে নিয়ে ফেল। ওতে 

নার দেরি কি! আপসে গির্তা হায়, গির্নে দাও গির্মে দাও । 
বেদৌরা । আগে না নিলে আমার সঙ্গে কোন কথা হবেনা । 

সলিলুম। 
। নিলুম। খুড়ী, ভুলে গেলুম ! সাজাদা নিয়ে ফেল, 
লা 

। ছুনিন্ তোমার যা আপনার, আমারও তা (নামি 
মার উতর গ্রহণ -ক'র্লুম। 
বেদৌরা। জনাব! বী্দী কমরলজমান সেজে : আপনাকে 
1 করেছে। পিত। ! আমি আপনার পুত্র না হ'লেও পুজ্স্থানীয়! । 

সা-জ। অন্ত ব্যাপার! অন্ত ব্যাপার! মা ওঠ, আমি তোমায় 

ছি। তুষিই ক্ষপ্পে আমার ছেলেকে পাগল ক'রেছিলো আর 

|! তুমি .এস। আমি এককন্। খুঁজতে এসে ছুইকসা। 



বেনী" মা কু তা এন ৯ 
পচ শা সে সমাচার দিন 

সের প্রস্থান €. (মানহা, রর প্রবেশ)। 

গ্ মৈষুনী রাবি আবাদের কাজ ত বিটে গেল, বর 

যে যেখান খেকে এসে পরমপযে মিলে গেল. । তারপর, 
মৈসুনী। তারপর কি? ূ | 
ঘান।, দিত কার? অব নৈহুনী রানীর কাছে সত্য কথাই 

শুন্তে পাব । 
মৈমুনী। সত্য কইতে হ'লে তোমারই জিত। 
দান। তাহ'ক্দে,বান্দা যা চাইবে, তাকে দাও। 
মৈষুনী। অবশ্ঠ, কি চাও বল? 
ছান। হয়াময়ী মৈসুনীর একটু তালবাসা। 

দ্বৈত গীত। 
হান। স্বিনে রিহে ভাডাবাসা বিষে বিষক্ষায়॥ 
শৈহু। তোমার আহার দিজন যেমন এমবটী ফি হগ্। 
ফান । হুড়েেকে দেখতে বারি, শ্যেষ ছি হলেদ কারি, . 
সৈদু । ভয়ে বে খবর মারী, মারীর সকল সয়) 
ঘান। ছি আহার রনী, | 








